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RESUMO 

 
Esta investigação foi voltada para a busca de respostas sobre qual seria a melhor 
abordagem da leitura e escrita no ensino da matemática, uma pesquisa do tipo 

pesquisa-ação e devido o caráter especial do objeto de estudo, acreditamos que 
para esta pesquisa a abordagem qualitativa é a que mais se ajusta a interpretação 
de fenômenos sem perder de vista a subjetividade que é parte do humano. Este 

trabalho se justifica pela perspectiva em desenvolver novas práticas pedagógicas na 
sala de aula, bem como incitar a reflexão de praticas futuras através dos resultados 
apresentados ao término deste trabalho. Durante a análise dos dados colhidos, 

observamos a recorrência de algumas falas que destacamos em categorias, “[...] que 
permitem a classificação dos elementos de significação constitutivas, da mensagem” 
(BARDIN, 1977, p.37). Por meio das leituras das narrativas de Monteiro Lobato, da 

turma do sitio do Pica-Pau-amarelo, narrativas divertidas, cheias de aventuras dos 
números e símbolos matemáticos, do maravilhoso país da Aritmética para a sala de 
aula, e das narrativas de aventuras cheias de cálculos e lendas de Malba Tahan, os 

alunos viajaram a lugares distantes e resolveram situações problemas através das 
histórias e de seus personagens, e ao mesmo tempo fizeram comparações com 
situações reais vivenciadas em sala de aula, alguns tiraram lições de vida, de 

convivência com o outro. Da mesma forma através de suas escritas recordaram e 
elegeram estratégias na resolução das atividades desenvolvidas em sala de aula, 
apreendendo significados, consolidando conhecimentos, que sabemos primordiais 
para o futuro desses alunos, na escola, e em todos os âmbitos de suas vidas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vivemos hoje em uma sociedade imersa em informações a serem lidas e 

escritas, de orientações que devem ser seguidas no nosso dia-a-dia para 

transitarmos no meio social. Meio esse que também exige dos sujeitos o 

entendimento e o domínio de todas as linguagens disponíveis na sociedade. O que 

não exclui a linguagem matemática e sua função social. De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a matemática é de grande importância 

para vida dos sujeitos e exerce uma função determinante, “pois permite resolver 

problemas da vida cotidiana, tem muitas aplicações no mundo do trabalho” (BRASIL, 

PCN, 1997, p.15). Nessa perspectiva,  

 

[...] as situações sociais de uso da leitura e da escrita que ocorrem 
em sociedades grafocêntricas demandarão e tenderão a supor a 
mobilização de conhecimentos diversos, com seus conceitos, seus 
procedimentos e suas representações.  Entre esses conhecimentos, 
destacam-se aqueles conhecimentos matemáticos identificados com 
os valores dominantes. Isso porque são justamente esses 
conhecimentos matemáticos que dão suporte a grande parte das 
relações sociais que se estabelecem nessas sociedades, em geral, 
tão apegadas aos argumentos quantitativos quanto o são à 
expressão escrita (NACARATO, 2013, p.8-9). 

 

Nessa visão a matemática é tão necessária para a vida em sociedade quanto 

à leitura e a escrita, “concebemos a matemática como um sistema de representação 

da realidade, construído de forma gradativa, ao longo da história, tal como são as  

línguas” (MACHADO, 1991, p.96). Para desempenhar as tarefas mais corriqueiras 

que fazem parte da nossa sociedade deve-se não só dominar a leitura e a escrita, 

mas igualmente a linguagem matemática.  

Desta forma, podemos perceber que o conhecimento Matemático e o 

conhecimento da Língua Materna têm igual valor no convívio social, um como 

integrante do outro, fazendo parte do nosso dia a dia. Essa relação também deve 

ser levada em conta durante o seu ensino na escola, “[...] o caso da interação entre 

a Matemática e a Língua Materna é absolutamente singular. Ele pode ser 

caracterizado como uma verdadeira relação de complementaridade, de troca [...]” 

(MACHADO, 1991, p. 98), o autor também destaca que:  
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A matemática erige-se, desde os primórdios, como um sistema de 
representação original; apreendê-lo tem o significado de um 
mapeamento da realidade, como no caso da Língua. Muito mais do 
que a aprendizagem de técnicas para operar com símbolos, a 
Matemática relaciona-se de modo visceral com o desenvolvimento da 
capacidade de interpretar, analisar, sintetizar, significar, transcender 
o imediatamente sensível, extrapolar, projetar (MACHADO, 1991, p. 
96).  

 

A partir dessa compreensão, observa-se a indissociabilidade da leitura e da 

escrita no ensino da matemática, e a necessidade de uma abordagem 

interdisciplinar, 

 

[...] do ponto de vista epistemológico a Matemática e a Língua 
Materna representam elementos fundamentais e complementares, 
que constituem condição de possibilidade de conhecimento, em 
qualquer setor, mas que não podem ser plenamente compreendidos 
quando considerados de maneira isolada (MACHADO, 1991, p.83). 

 

O Referencial Curricular de Rondônia (RC/RO) destaca a relação da 

interdisciplinaridade com o conceito de contextualização sócio histórico, agindo 

como integrador do currículo. “Isto porque ambas propõem uma articulação que vá 

além dos limites cognitivos próprios das disciplinas escolares” (RC/RO, 2013, p.15). 

A temática desta pesquisa nasceu por meio de algumas reflexões incitadas a 

partir da execução de alguns projetos pelo Grupo de Trabalho (GT) 4, desenvolvidos 

com os alunos de uma escola pública na Zona Leste de Porto Velho. O trabalho 

junto ao GT4 foi proporcionado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação á 

Docência (PIBID), do qual faço parte desde o ano de 2013. Em busca de respostas 

sobre qual seria a melhor abordagem da leitura e escrita no ensino da matemática, 

temos a indagação: Como trabalhar conteúdos matemáticos utilizando leitura e 

escrita? O que nos levou as seguintes questões: 

- Como se desenvolve a prática pedagógica envolvendo a leitura e a escrita 

no ensino da matemática? 

- Em que medida o trabalho com a leitura e a escrita pode auxiliar o processo 

de ensino-aprendizagem de conteúdos matemáticos? 

Durante nossa passagem pelas escolas, sejam como alunos ou como 

acadêmicas pesquisadoras, temos observado a dificuldade dos alunos em 

apreender a matemática, até mesmo às operações consideradas mais simples como 

adição e subtração são vistas pelos alunos como verdadeiros “bichos de sete 
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cabeças”. Nesse processo percebe-se que a abordagem do professor no ensino da 

matemática, tem se mostrado de forma mecânica e totalmente desvinculada do 

mundo real. Diversas variáveis contribuem negativamente para a forma de 

abordagem da matemática nas escolas, dentre elas a própria dificuldade dos 

professores com essa disciplina enquanto alunos do ensino básico, que somado a 

uma formação, na sua maioria superficial, resulta numa série de repetições que em 

nada contribuem para um novo olhar no ensino da matemática. No entanto de 

acordo com alguns teóricos, 

 

[...] mesmo, com uma formação inicial problematizadora e cientes da 
importância de um ensino de matemática pautado na compreensão 
conceitual, quando inseridas na prática docente, muitas dessas 
professoras repetem práticas- marcadas pelo tecnicismo e pela 
ênfase no algoritmo e técnicas, destituídos de significados- que 
vivenciaram na época de estudantes (NACARATO, 2013, p.31). 

 

A autora destaca ainda que algumas professoras dos cursos de pedagogia 

sentem-se impelidas a mudar sua prática pedagógica e até se arriscam no inicio de 

sua carreira, mas, as dificuldades que vão se apresentando no percurso vão 

desestimulando-as pouco a pouco “trabalhar de forma diferenciada, em grupos, por 

exemplo, gera barulho, e é visto por muitos gestores como falta de domínio de sala 

[...]” (NACARATO, 2013, p.31) desta forma, as professoras iniciantes acabam por 

sucumbir à rotina de cumprir o mesmo modelo que é praticado na escola. 

A matemática dos anos iniciais deve ser voltada para a construção de 

significados, pois “trabalhar com matemática nessa perspectiva pressupõe que a 

sala de aula seja o espaço onde o aluno tenha que posicionar-se, tomar decisões, 

argumentar e comunicar suas ideias” (NACARATO, 2013, p. 33).   

Diante do exposto, o presente trabalho se justifica pela perspectiva em 

desenvolver novas práticas pedagógicas na sala de aula, bem como incitar a 

reflexão de praticas futuras através dos resultados que serão apresentados ao 

término deste trabalho.  

Esta pesquisa teve por objetivo principal investigar como pode ser trabalhada 

a leitura e a escrita no ensino de conteúdos matemáticos em uma sala do 5º ano do 

ensino fundamental. E os objetivos específicos foram: observar como se desenvolve 

a prática pedagógica envolvendo a leitura e a escrita no ensino da matemática e 
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investigar até que ponto a leitura e a escrita auxiliam o processo de ensino-

aprendizagem de conteúdos matemáticos. 

Para melhor compreensão por parte de futuros leitores, este trabalho foi 

organizado em 4 (quatro) seções. Como seção 1, temos a metodologia que orientou 

esta pesquisa, devido ao caráter especial do objeto de estudo acreditamos que a 

abordagem qualitativa é a mais se ajusta a interpretação de fenômenos sem perder 

de vista a subjetividade que é parte do humano. A pesquisa qualitativa não se limita 

a simples resultados finais, mas está intrinsecamente ligada ao processo, como 

chegamos a determinado resultado. Estão descritos e referenciados nesta sessão a 

Metodologia da pesquisa seu modelo, população e amostragem, também estão 

contidos os procedimentos e a proposta para a análise dos dados. 

Na seção 2 temos o referencial teórico que subsidiou este estudo e deu base 

a investigação, nos auxiliou a avançar na discussão desta temática tão importante 

quanto o processo ensino-aprendizagem de matemática nas escolas. Esta seção foi 

subdividida em tópicos: A Matemática na Escola: Necessidade de Mudanças, que 

apresenta uma breve discussão sobre o ensino da matemática nas escolas 

atualmente e da necessidade de repensar sua abordagem nas salas de aula; Novas 

Perspectivas no Ensino da Matemática – Leitura e Escrita, sendo que neste tópico 

aborda a ideia da complementariedade no tocante ao ensino da Matemática e da 

Língua Portuguesa, a necessidade de um trabalho interdisciplinar nas salas de aula, 

deixando de lado a abordagem de conteúdos matemáticos dividido em blocos e de 

forma isolada, para uma nova abordagem de ensino para a vida. Também nesse 

tópico trazemos alguns recursos apontados pelos PCN como possibilidades de 

inovação para trabalhar nas aulas de matemática como: Resolução de Problemas, 

História da Matemática, Jogos, Tecnologias, também nesse tópico apresentamos o 

recurso que utilizamos para o nosso estudo, a leitura e escrita nas aulas de 

matemática, neste caso foi a Leitura e a Escrita de Narrativas no ensino de 

conteúdos matemáticos. 

A seção 3 faz uma Apresentação da Análise dos Dados Coletados com a 

intenção de inteirar e situar melhor o leitor no momento da análise dos dados 

propriamente dita, portanto trouxemos assim um breve relato do percurso trilhado 

após a coleta dos dados até sua análise. Para tanto subdividimos esta sessão em: 

Perfil da Turma; Escolha das Leituras e Roteiro dos encontros; Seleção, 

Organização e Identificação dos Dados.  
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Na seção 4, Leitura e a Escrita de Narrativas Elaboradas pelos Alunos Versus 

Processo de Ensino-Aprendizagem Matemática, apresentamos uma análise das 

narrativas dos alunos, os resultados da investigação, descritos em categorias 

temáticas reveladas nas escritas dos alunos, são elas: Primeiro Impacto, que 

destaca as falas dos alunos com relação ao que eles pensavam inicialmente sobre a 

matemática e a visão que passaram a ter após nossos encontros; Matemática para 

os inteligentes revela na escrita dos alunos, a relação que eles fazem, entre 

conseguir realizar as tarefas de matemáticas propostas com a inteligência; 

Matemática Difícil, mas Alcançável – destaca que os alunos passaram a perceber 

que podem e conseguem apreender os conteúdos matemáticos; Matemática no 

mundo: Além da sala de aula, sendo que nestas escritas, observamos a percepção 

dos alunos sobre a matemática, como inerente e intrínseca na vida deles, a 

matemática sai do abstrato e se transforma em algo real na vida deles; Estratégias e 

recursos usados pelos alunos para resolver as operações matemáticas: Percepção 

das aprendizagens e recurso utilizado pelo professor. Aqui as escritas observadas 

na organização desta categoria nos mostram que os alunos perceberam qual 

recurso mais os auxiliou para resolver as atividades propostas de maneira 

satisfatória, ou seja, diante de algo real (a atividade proposta na sala de aula) ele 

percebeu qual estratégia seria mais viável para solucionar o problema apresentado; 

A Leitura dos Textos: Conteúdos matemáticos e as escritas dos alunos. Nessa 

ultima categoria de análise, reunimos os relatos dos alunos que trazem em suas 

escritas, impressões sobre os textos, relatos de suas aprendizagens e algumas 

considerações sobre a importância da leitura de textos literários nas aulas de 

matemática.  
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SEÇÃO I 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A investigação foi voltada para a busca de respostas sobre qual seria a 

melhor abordagem da leitura e escrita no ensino da matemática, e devido o caráter 

especial do objeto de estudo, acreditamos que para esta pesquisa a abordagem 

qualitativa é a que mais se ajusta a interpretação de fenômenos sem perder de vista 

a subjetividade que é parte do humano. A pesquisa qualitativa não se limita a 

simples resultados finais, mas está intrinsecamente ligada ao processo; ou seja, 

como chegamos a determinado resultado, “[...] é focalizada no indivíduo, com toda 

sua complexidade, e na sua inserção e interação com o ambiente sociocultural e 

natural” (D’AMBROSIO, 2002, p. 103). Esse tipo de pesquisa tem o seu enfoque no 

processo, mas sem perder de vista o caráter descritivo das pesquisas de campo, 

possui cinco características básicas: 

 
a) [...] tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento; b) os dados 

coletados são predominantemente descritivos; c) a preocupação 

com o processo é muito maior do que com o produto; d) o 

significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos 

de atenção especial pelo pesquisador; e e) a análise dos dados 

tende a seguir um processo indutivo (LUDKE; ANDRÉ,1986, 

p.44). 

 

Nesta mesma compreensão, os autores destacam ainda que esse tipo de 

pesquisa “se desenvolve numa situação natural, é rica em dados descritivos, tem um 

plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”  

(LUDKE; ANDRÉ, 1968, p.18). Nas pesquisas qualitativas é necessário que o 

pesquisador faça uma imersão no ambiente pesquisado, o que permitirá um olhar de 

dentro do processo estudado.  

 

1.1 MODELO DA PESQUISA  
 

Neste trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica pela necessidade de 

levantamento teórico sobre o tema, para propiciar melhor compreensão do 

fenômeno pesquisado “in loco”.  
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A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais 
trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem 
capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o 
tema. O estudo da literatura pertinente pode ajudar a planificação do 
trabalho, evitar publicações e certos erros, e representa uma fonte  
indispensável de informações, podendo até orientar as indagações 
(MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 160). 

 

Nesta perspectiva a pesquisa bibliográfica foi organizada a partir de material 

já publicado, composto principalmente de livros e artigos disponibilizados na Internet. 

A mesma iniciou-se a partir da delimitação do tema, pois, se fez necessário 

conhecer trabalhos que estão sendo desenvolvidos nessa temática, os dados 

levantados foi de suma importância para a elaborarmos primeiramente o projeto 

didático aplicado na escola.  

Da mesma forma, devido o caráter social e a partir de sua base empírica, o 

modelo dessa pesquisa também se qualifica como pesquisa-ação, pois, “[...] a 

pesquisa-ação, além de participação, supõe uma forma de ação planejada de 

caráter social, educacional [...]” (THIOLLENT, 1986, p.7). Um dos objetivos dessa 

proposta de pesquisa consiste em proporcionar tanto aos pesquisadores quanto aos 

participantes, 

 

[...] os meios de se tornarem capazes de responder com maior 
eficiência aos problemas da situação em que vivem, em particular 
sob forma de diretrizes de ação transformadora. Trata-se de facilitar 
a busca de soluções aos problemas reais para os quais os quais os 
procedimentos convencionais têm pouco contribuído (THIOLLENT, 
1986, p.8).   

 

Este tipo de pesquisa de acordo com o autor tem como intuito contribuir para 

solucionar alguma dificuldade real do grupo pesquisado. Além de reverter os 

resultados em benefícios para o grupo, sem deixar de contribuir para a ampliação 

dos conhecimentos do próprio pesquisador.  

 

1.2 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 
 

 A pesquisa teve como população: os alunos de uma classe de 5º Ano do 

ensino fundamental de uma escola pública Municipal, na qual serão analisados para 

amostragem 10 alunos. 
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1.3 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados durante as atividades pedagógicas desenvolvidas 

uma vez por semana em uma turma do 5º Ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública Municipal. Sendo proporcionada pelo PIBID e executadas 

pelo GT4 do qual faço parte. Para tanto utilizamos a observação participante, pelo o 

fato de ela ser controlada e sistemática, implicando “a existência de um 

planejamento cuidadoso do trabalho e uma preparação rigorosa do observador” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.25).  

Destacam ainda que “a observação constitui um dos principais instrumentos 

de coleta de dados nas abordagens qualitativas” (LUDKE; ANDRE, 1986, 

p.45),como instrumento para coleta de dados utilizou as Narrativas das aulas 

escritas pelos alunos, “no campo da pesquisa, as narrativas têm sido usadas como 

um instrumental de coleta de dados. Se é verdade que o homem é um ser contador 

de histórias [...], a investigação de caráter qualitativo tem tido o mérito de explorar e 

organizar este potencial humano, produzindo conhecimento sistematizado através 

dele” (CUNHA, 1997). Também utilizamos como instrumental a execução do projeto 

didático e atividades que foram desenvolvidas, diário de campo das componentes do 

GT4; conversas informais com alunos gravadas ou escritas, fotos e filmagens das 

atividades desenvolvidas.   

 

1.4 PROPOSTA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Análise dos dados desta pesquisa foi realizada a partir da proposta da análise 

de conteúdos, devido à particularidade de seu caráter qualitativo onde o foco 

principal é o processo entendemos que “[...] a significação de um conteúdo reside 

largamente na especificidade de cada um de seus elementos e na das relações 

entre eles, especificidade que escapa amiúde ao domínio do mensurável” (LAVILLE; 

DIONE, 1999, p.227). 

As interpretações foram realizadas da seguinte forma: “pré-análise 

(organização do material), descrição analítica dos dados (codificação, classificação, 

categorização), interpretação referencial (tratamento e reflexão)” (TRIVIÑOS, 1996, 

p.161). Para maior objetividade do trabalho de interpretação e organização das 

informações obtidas foi analisado o processo de execução do projeto didático, bem 
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como realização das atividades propostas e desenvolvidas pelo GT4, a análise do 

diário de campo e narrativas de algumas componentes do GT4; as conversas 

informais com alunos, fotos e filmagens das atividades desenvolvidas, conversas 

coletivas com os alunos e análise das Narrativas escritas e lidas pelos alunos. 
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SEÇÃO II 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para a construção do referencial teórico desta pesquisa tivemos como base 

alguns dos documentos oficiais que orientam a educação: os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e o Referencial Curricular de Rondônia. E Alguns autores 

estudiosos desta temática: (D’AMBROSIO, 2002) pelo seu estudo da História da 

Matemática e pela proposta de adoção de uma nova postura educacional. A obra de 

(MACHADO, 1991) por sua visão de complementaridade entre o ensino da 

Matemática e a Língua Materna. (CARVALHO, 2013) que em sua obra analisa 

Narrativas de aulas de matemática, elaboradas por professores do Ensino 

Fundamental. (NACARATO, 2013) por seus estudos sobre práticas docentes em 

Educação Matemática através da análise de Narrativas. A obra de (MACHADO, 

2002) que nos traz como e porque ler textos literários desde cedo nas escolas.  

(FARIA, 2012) que em sua obra nos orienta a como usar a literatura infantil na sala 

de aula. Também tivemos a contribuição de outros autores e suas obras no decorrer 

desta investigação.  

 

2.1 A MATEMÁTICA NA ESCOLA: NECESSIDADES DE MUDANÇAS 
 

As escolas públicas, sobretudo as que estão localizadas na periferia das 

cidades, são o ponto de partida no processo de inserção do sujeito na sociedade e 

na formação do cidadão. Os documentos oficiais que regem a educação brasileira 

descrevem objetivos claros a serem alcançados pelas escolas e, por conseguinte os 

professores no tocante a formação integral do cidadão em toda sua complexidade. 

Inúmeros são as competências a serem desenvolvidas e os conteúdos apreendidos 

pelos alunos. Dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) destacamos alguns dos 

dez objetivos a serem alcançados ao longo do Ensino Fundamental: 

 
- Utilizar as diferentes linguagens - verbal, matemática, gráfica, 
plástica e corporal — como meio para produzir, expressar e 
comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, 
em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções 
e situações de comunicação; 
- Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de 
resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, 
a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 
procedimentos e verificando sua adequação; 
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- Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos 
tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos (PCN, 1997, 
p.69). 

 

Diante de apenas três dos dez objetivos a serem alcançados durante o ensino 

fundamental podemos perceber que para o aluno estar inserido na sociedade, o 

conhecimento matemático é essencial, visto que a matemática faz parte do nosso 

dia-a-dia. A Matemática exerce uma função determinante, “pois permite resolver 

problemas da vida cotidiana, tem muitas aplicações no mundo do trabalho e 

funciona como instrumento essencial para a construção de conhecimentos em 

outras áreas curriculares” (BRASIL, 1997, p.15). A partir da análise desses objetivos 

podemos observar que o ensino da matemática não pode estar dissociado das 

demais disciplinas. Nessa mesma visão podemos ressaltar que “O significado da 

Matemática para o aluno resulta das conexões que ele estabelece entre ela e as 

demais disciplinas, entre ela e seu cotidiano e das conexões que ele estabelece 

entre os diferentes temas matemáticos” (BRASIL, 1997, p.19). 

O ensino de Matemática nas escolas causa impressões conflitantes de um 

lado “a constatação de que se trata de uma área de conhecimento importante; de 

outro, a insatisfação diante dos resultados negativos obtidos com muita frequência 

em relação à sua aprendizagem” (BRASIL, 1997, p.15). Ou seja, apesar de tanto os 

alunos quanto os professores reconhecerem que a matemática é necessária para a 

vida em sociedade, as dificuldades no processo ensino-aprendizagem deixam claro 

que, o conhecimento de sua aplicabilidade no dia-a-dia ainda está longe das salas 

de aula. 

 
 A insatisfação revela que há problemas a serem enfrentados, tais 
como a necessidade de reverter um ensino centrado em 
procedimentos mecânicos, desprovidos de significados para o aluno. 
Há urgência em reformular objetivos, rever conteúdos e buscar 
metodologias compatíveis com a formação que hoje a sociedade 
reclama (BRASIL, 1997, p.15). 
 

Desta forma, podemos entender a necessidade de urgência nas mudanças 

das práticas pedagógicas desempenhadas nas escolas, é essencial para modificar 

as experiências negativas vividas em sala de aula. Essa necessidade é ressaltada já 

nas considerações preliminares da caracterização da área no ensino da matemática 

apresentada pelos PCN: 
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- A Matemática é componente importante na construção da 
cidadania, na medida em que a sociedade se utiliza, cada vez mais, 
de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, dos quais os 
cidadãos devem se apropriar. 
- A atividade matemática escolar não é “olhar para coisas prontas e 
definitivas”, mas a construção e a apropriação de um conhecimento 
pelo aluno, que se servirá dele para compreender e transformar sua 
realidade (BRASIL, 1997, p.19). 

 

Nesta compreensão o processo de ensino-aprendizagem em Matemática está 

comprometido em explicitar que “apreender o significado de um objeto ou 

acontecimento pressupõe vê-lo em suas relações com outros objetos e 

acontecimentos” (BRASIL, 1997, p.15).  Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

ressaltam ainda que: é preciso que o aluno perceba a Matemática como um sistema 

de códigos e regras que a tornam uma linguagem de comunicação de ideias que 

permite modelar a realidade e interpretá-la.  

No documento oficial regional, o Referencial Curricular de Rondônia (RC/RO), 

observamos total consonância com a perspectiva nacional no tocante ao ensino da 

matemática destacando que “o processo de ensino-aprendizagem de Matemática 

valoriza a dúvida, a contradição, a diversidade, o questionamento superando o 

tratamento curricular dos conteúdos por eles mesmos, dando prioridade a sua 

função social” (RONDÔNIA, 2013, p.166). 

Desta forma percebe-se que a abordagem de conteúdos divididos em blocos 

precisa ser substituída por uma abordagem interdisciplinar, que articule 

principalmente a leitura e a escrita no ensino de matemática. O caderno de 

Orientação Curricular de São Paulo, trás alguns apontamentos a esse respeito: 

 

A construção de uma nova prática escolar pressupõe definição de 
critérios para a seleção e organização de conteúdos, a busca de 
formas de organização da sala de aula, da escolha de múltiplos 
recursos didáticos e de articulações importantes, como as relativas 
ao ensino e à aprendizagem, conteúdo e formas de ensiná-los, 
constituindo progressivamente um ambiente escolar favorável à 
aprendizagem, em que os estudantes ampliem seu repertório de 
significados, de modo a poder utilizá-los na compreensão de 
fenômenos e no entendimento da prática social (SÃO PAULO, 2007, 
p.21). 

 

Porem os conteúdos matemáticos nas escolas, não são vistos ou abordados 

com naturalidade, enquanto ler e escrever são aceitos como algo simples  e 

alcançável pela maioria, a compreensão dos conteúdos matemáticos é visto muitas 
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das vezes como uma aptidão inata, ou se tem ou não, um privilégio para poucos 

escolhidos. “Assim, diante das dificuldades, o atalho mais curto a que são atraídas 

as tentativas de superação consiste na pressuposição de que os culpados são as 

vítimas: é a falta de capacidade que estaria na raiz dos problemas” (MACHADO, 

1991, p.57) Essa perspectiva de certa forma isenta o professor de responsabilizar-se 

por desenvolver novas práticas em sala de aula.  

 

É certo que a Matemática apresenta dificuldades específicas- assim 
como qualquer outro assunto. Tais dificuldades, no entanto, não 
parecem suficientes para justificar tanta nitidez na diferenciação das 
pessoas no que se refere à postura diante da aprendizagem, tão 
natural no caso da Língua Materna e tão discriminadora no caso da 
Matemática. A julgar pelas raízes, as disciplinas em questão 
deveriam apresentar muito menos dissonâncias do que as 
costumeiras, em questões de ensino (MACHADO, 1991, p.17).   

 

A partir do exposto até o momento percebe-se que o ensino de matemática 

praticado nas escolas pauta-se em ideias equivocadas que afastam as 

possibilidades de aprendizagens que proporcione ao aluno “tomar decisões e 

enfrentar situações- problema, articulando com as várias áreas do conhecimento” 

(RONDONIA, 2013, p.167). Daí a necessidade de mudanças no ensino da 

matemática nas escolas deve-se “repensar a educação matemática no sentido de 

uma orientação pedagógica que possa conduzir o aluno para uma assimilação 

compreensiva dos conceitos fundamentais e de uma contextualização da 

aprendizagem matemática” (MIGUEL, 2005, p, 384). 

Desta forma para que o ensino nas escolas promova o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para o aluno atuar de modo pleno na sociedade, é 

fundamental que ele vivencie atividades em sala de aula que promovam essas 

“situações- problemas” propostas pelo currículo, proporcionando tal articulação de 

conhecimentos.  

 

2.2 NOVAS PERSPECTIVAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA – LEITURA E 
ESCRITA 

 

No tocante ao ensino da Matemática nas escolas, mesmo se o reduzíssemos 

os conteúdos a ser ensinado á simples números no ensino fundamental I e II, o que 

não é o caso, a prática pedagógica na sala de aula não poderia ser baseada em 
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uma metodologia rígida e imutável, pois apesar dos números serem sempre os 

mesmos, os significados que se atribuem a eles são diversos, e ainda estão em 

constantes mudanças, pois adquirem significados construídos historicamente em 

atendimento as necessidades presentes na sociedade. De acordo com os PCN, no 

ensino da Matemática, destacam-se dois aspectos básicos:  

 

Um consiste em relacionar observações do mundo real com 
representações (esquemas, tabelas, figuras); outro consiste em 
relacionar essas representações com princípios e conceitos 
matemáticos.  Nesse processo, a comunicação tem grande 
importância e deve ser estimulada, levando-se o aluno a “falar” e a 
“escrever” sobre Matemática, a trabalhar com representações 
gráficas, desenhos, construções, a aprender como organizar e tratar 
dados (BRASIL, 1997, p.19). 

 

O caderno de orientações para o professor, do SAEB/Prova Brasil, destaca 

que as atividades matemáticas supõem a elaboração de hipóteses, que podem ser 

testadas e confrontadas na resolução de um problema. Pois ao mobilizar suas 

noções matemáticas para pensar sobre uma situação e testar seus raciocínios, o 

aluno estará formulando e reformulando suas estratégias para resolver problemas, 

sendo assim, oportunizar ao aluno aprender não somente a aquisição da linguagem 

matemática, mas a compreensão conceitual de saberes matemáticos fundamentais 

á prática da cidadania pressupõe que: 

 
Ensinar matemática na escola só faz sentido quando se 
proporcionam aos estudantes, de qualquer nível de ensino, 
ferramentas matemáticas básicas para o desenvolvimento de seu 
pensamento matemáticas sempre apoiadas em suas práticas sociais, 
tendo em vista uma qualificação adequada que promova a inclusão 
social do estudante e o capacite para atuar no mundo social, político, 
econômico e tecnológico que caracteriza a sociedade do século XXI 
(SAEB, 2009, p.13). 

 

Desta forma, “o conhecimento matemático deve ser apresentado aos alunos 

como historicamente construído e em permanente evolução” (BRASIL, 1997, p.19). 

Ou seja, exige-se uma abordagem voltada para o momento em construção, 

específico para determinadas comunidades e alunos, levando-se em conta seus 

conhecimentos construídos anteriormente, de suas vivencias fora do contexto 

escolar. 
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[...] promover um ensino de matemática que proporcione aos alunos 
experiências diversificadas, levando-os a reconhecer e valorizar o 
desenvolvimento e a contribuição da Matemática na vida da 
humanidade, além de oportunizar atividades de investigação, nas 
quais explorem e façam tentativas de erros e acertos, incluindo 
exercícios de leitura, escrita e discussão matemática, o que leva o 
aluno a aprender a conjecturar, argumentar e adquirir autoconfiança 
(ALVES, 2006, p. 23). 

 

Assim o ensino da matemática nas escolas precisa voltar-se para a formação 

do aluno como integrante de uma sociedade matemática, levando-se em conta que 

sendo parte desta sociedade ele esta diariamente em volto em situações 

matemáticas que nem sempre são percebidas pelo aluno, as atividades escolares 

devem propiciar esta descoberta, despertando no aluno um novo olhar, o sentimento 

de fazer parte do “todo”, a compreensão de que a matemática esta presente em 

todas as relações estabelecidas na nossa sociedade.  

Sabemos que não há receitas prontas ou formas definitivas de ensinar este 

ou aquele conteúdo, “É consensual a idéia de que não existe um caminho que possa 

ser identificado como único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em 

particular, da Matemática” (BRASIL, 1997, p.28).  No entanto os PCN também 

destacam a necessidade de conhecermos “diversas possibilidades” para auxiliar a 

práxis do professor em sala de aula, a seguir vamos destacar algumas dessas 

possibilidades, e também apontaremos alguns recursos sugeridos e discutidos por 

teóricos e professores no ensino da Matemática nas escolas.  

 

2.2.1 Recurso: Resolução de Problemas 
 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a história da 

Matemática mostra que ela foi construída como resposta a perguntas provenientes 

de diferentes origens e contextos, motivadas por problemas de ordem prática que 

precisavam de solução, a “resolução de problemas é um caminho para o ensino de 

Matemática que vem sendo discutido ao longo dos últimos anos” (BRASIL, 1997, 

p.28). Porém os PCN também destacam que: 

 

A resolução de problemas não é uma atividade para ser 
desenvolvida em paralelo ou como aplicação da aprendizagem, mas 
uma orientação para a aprendizagem, pois proporciona o contexto 
em que se podem apreender conceitos, procedimentos e atitudes 
matemáticas (BRASIL, 1997, p.29). 
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Portanto sua abordagem nas salas de aula não deve ser pautada apenas em 

repetições ou em exercícios de fixação das operações matemáticas, em que os 

alunos aguardam o professor dizer-lhes qual operação deve-se usar para realizar o 

cálculo sem ao menos ler os enunciados propostos. 

 

[...] se desejamos que os conhecimentos escolares contribuam para 
a formação do cidadão e que se incorporem como ferramentas, como 
recursos aos quais os estudantes podem recorrer para resolver 
diferentes tipos de problemas, que se apresentem a eles nas mais 
variadas situações e não apenas num determinado momento pontual 
de uma aula, a aprendizagem deve desenvolver-se num processo de 
negociação de significados (SÃO PAULO, 2007, p.20). 

 

Sendo assim “a resolução de problemas deve proporcionar o 

desenvolvimento de conceitos e descoberta de relações de formular e resolver 

problemas” (RABELO, 2002, p.76 apud 2015 KLIEMANN, 2015, p. 67). Um conceito 

matemático é construído através da articulação de outros conceitos, a partir de “uma 

situação que demanda a realização de uma seqüência de ações ou operações para 

obter um resultado”. Ou seja, a solução não está disponível de início, no entanto é 

possível construí-la (BRASIL, 1997, p.29). Nessa mesma visão destaca-se que:  

 

[...] a resolução de problemas baseia-se na proposição e no 
enfrentamento do que chamaremos de situação-problema. Isto é, 
ampliando o conceito de problema, devemos considerar que a 
Resolução de Problemas trata de situações que não possuem 
solução evidente e que exigem que o resolvedor combine seus 
conhecimentos e decida pela maneira de usá-los em busca da 
solução (SMOLE; DINIZ, 2001, p. 89). 

 

A resolução de problemas na sala de aula pode ser um excelente recurso 

para aproximar os alunos dos conteúdos matemáticos, utilizando situações do dia a 

dia aproximando escola e comunidade, enunciados que dizem respeito a eles, 

problemas reais que os desafiem a formular hipóteses, fazer tentativas, expor suas 

ideias e compará-las na busca da resolução. 

 

2.2.2 Recurso: História da Matemática 
 

Por que aprender este ou aquele conteúdo de matemática? De onde vieram 

esses números? Quem inventou tal resolução? ou, Será que vou usar tal resolução 
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algum dia? São perguntas ou murmúrios recorrentes durante as aulas de 

matemática, a maioria de nós fez ou já ouviu algum colega na escola murmurar  

frases do tipo. O conhecimento da importância da matemática, sua História, sua 

origem, serviriam como base para os alunos irem trilhando os caminhos da 

Matemática.  

 
Ao revelar a Matemática como uma criação humana, ao mostrar 
necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes 
momentos históricos, ao estabelecer comparações entre os 
conceitos e processos matemáticos do passado e do presente, o 
professor tem a possibilidade de desenvolver atitudes e valores mais 
favoráveis do aluno diante do conhecimento matemático (BRASIL, 
1997, p.30). 

 

Ainda de acordo com o PCN o recurso à História da Matemática pode 

esclarecer ideias matemáticas que estão sendo construídas pelo aluno, para dar 

respostas a alguns “porquês”. A abordagem da história da matemática nas aulas 

tornará os alunos parte desse processo de construção permanente, para que os 

alunos de fato aprendam conceitos, é necessário que eles entendam, por exemplo, 

porque diferentes tipos de medidas foram criados, para que serve cada um deles, 

qual a necessidade deles em sua vida e na sociedade, tal compreensão por parte do 

aluno, vai contribuir diretamente para a construção de um olhar de empatia, mas ao 

mesmo tempo crítico e reflexivo no tocante as aulas de matemática e seus 

conteúdos. 

 

2.2.3 Recurso: Tecnologias 
 

Fazemos parte de um mundo globalizado, o trabalho pedagógico do professor 

precisa levar em conta esse fato, a maioria dos alunos que frequentam as escolas 

tem contato no seu dia-a-dia com diversas tecnologias, utilizá-la em sala de aula 

torna-se um recurso que não só irá auxiliar nas aprendizagens como também 

proporcionar uma aproximação dos conteúdos matemáticos com a realidade dos 

alunos. “Educar para a cidadania global significa formar seres capazes de 

conviverem, se comunicarem, dialogarem num mundo interativo e interdependente 

utilizando os instrumentos da cultura” (MORAES, 1997, p.12-3 apud COX, 2008, 

p.24). Tem-se na educação o elemento chave na construção de novas práticas de 

uma sociedade baseada na informação, no conhecimento e no aprendizado.  
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[...] as tecnologias da comunicação, além de serem veículos de 
informações, possibilitam novas formas de organização da 
experiência  humana  sobre  o  meio  e sobre si mesmo, e sendo 
assim, podemos, a partir dos recursos tecnológicos e da ação  
pedagógica,  encontrar  meios  para  o  desenvolvimento  da  
aprendizagem. [...] a Educação Matemática associada às 
tecnologias, precisa investir na formação de pessoas capazes de 
interferir para mudanças sociais que venham a superar os desafios 
que se fazem presentes no cotidiano (CORDEIRO, 2014, p. 175). 

 

Nesse contexto, a escola torna-se um lugar privilegiado de construção do 

conhecimento, na busca por atingir seu objetivo de preparar o indivíduo para a vida, 

(TAKAHASHI, 2000, p. 45) destaca que [...] trata-se também de formar os indivíduos 

para “aprender a aprender”, de modo a serem capazes de lidar positivamente com a 

contínua e acelerada transformação da base tecnológica. As tecnologias de 

informação e comunicação também podem ser utilizadas para aproximar a escola e 

a comunidade. 

Um dos recursos tecnológicos apontadas pelos PCN é o uso da calculadora 

em sala de aula, como um instrumento auxiliador do professor no ensino dos 

conteúdos matemáticos, 

 

[...] ela abre novas possibilidades educativas, como a de levar o 
aluno a perceber a importância do uso dos meios tecnológicos 
disponíveis na sociedade contemporânea. A calculadora é também 
um recurso para verificação de resultados, correção de erros, 
podendo ser um valioso instrumento de auto-avaliação (BRASIL, 
1997, p.30). 

 

Nesta compreensão, o uso da tecnologia nas escolas será um diferencial, 

pois proporciona educar o aluno para atuar na sociedade, da mesma forma auxilia 

na construção de um ambiente que contribua em formar um cidadão capaz de 

intervir sobre ela modificando-a quando necessária, através de um processo, 

individual e coletivo.  

Com relação aos computadores, 

 

[...] pode ser usado como elemento de apoio para o ensino (banco 
de dados, elementos visuais), mas também como fonte de 
aprendizagem e como ferramenta para o desenvolvimento de 
habilidades. O trabalho com o computador pode ensinar o aluno a 
aprender com seus erros e a aprender junto com seus colegas, 
trocando suas produções e comparando-as (BRASIL, 1997, p.30). 
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Desta forma o uso das tecnologias no ensino da matemática auxilia na 

formação do aluno para a sociedade como um todo, “tudo indica que seu caráter 

lógico-matemático pode ser um grande aliado do desenvolvimento cognitivo dos 

alunos, principalmente na medida em que ele permite um trabalho que obedece a 

distintos ritmos de aprendizagem” (BRASIL, 1997, p.31). 

 Apesar de os recursos tecnológicos fazerem parte das possibilidades 

apontadas nos PCN para o ensino da matemática, sabemos que de fato, nem todas 

as escolas públicas possuem o mínimo de computadores disponíveis, em 

quantidade suficiente para os alunos, em outras essa tecnologia nem chegou ainda, 

os professores nesse caso trabalhando na perspectiva da tecnologia, farão uso das 

tecnologias que estiverem ao seu alcance, procurando aproximar o máximo possível 

o aluno do mundo real. 

 

2.2.4 Recurso: Jogos 
 

A inclusão deste recurso nas atividades escolares sem dúvida é muito 

apreciada por parte dos alunos, e por outro lado também possibilita o 

desenvolvimento de uma serie de competências habilidades tão necessárias para o 

convívio social tanto no âmbito escolar quanto na vida pessoal dos alunos, mas para 

tanto o trabalho com jogos precisa ser explorado de forma com objetivos 

previamente traçados pelo professor na sala de aula, “para ir simultaneamente 

transformando o momento de jogo em um meio favorável á criação de situações que 

apresentam problemas a serem solucionados” (MACEDO, 2000, p.13).  

O jogo na sala de aula não pode ser apenas uma brincadeira para deixar os 

alunos felizes e satisfeitos, mas sim ter uma intencionalidade pedagógica e com 

conteúdos estabelecidos,  

 

[...] o jogo propicia o desenvolvimento de estratégias de resolução de 
problemas na medida em que possibilita a investigação, ou seja, a 
exploração do conceito através da estrutura matemática subjacente 
ao jogo e que pode ser vivenciada, pelo aluno, quando ele joga, 
elaborando estratégias e testando- as a fim de vencer o jogo 
(GANDRO, 2000 apud PARANÁ, 2008, p.13). 

 

Ou seja, durante o jogo o aluno fica tão envolvido e determinado a ganhar o 

jogo que mobiliza todos os conhecimentos já adquiridos e ao mesmo tempo 
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apreende novos, “a ação de jogar exige, por exemplo, realizar interpretações, 

classificar e operar informações, aspectos que uma relação direta com as demandas 

relativas às situações escolares” (MACEDO,2000, p.14). A inclusão de jogos nas 

aulas de matemática propicia um ambiente desafiador e ainda, 

 

[...] possibilita diminuir bloqueios apresentados por muitos alunos que 
temem a matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. 
Nas situações de jogo, onde é impossível a adoção de uma atitude 
passiva e a motivação é grande, nota- se que os alunos apresentam 
um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus 
processos de aprendizagem (BORIN,1998 Apud PARANÁ, 2008,p.5). 

 

Nesta mesma visão os PCN também vêm destacar, que por meio dos jogos 

que as crianças “aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogia [...] os 

significados das coisas passam a ser imaginados por elas” (BRASIL, 1997, p.31). Da 

mesma forma esse envolve em um mundo de regras de forma lúdica, sem pressão 

possibilitando sua compreensão e utilização na aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos e de maneira simultânea auxilia o entendimento de sua aplicabilidade 

na vida em sociedade. 

 

2.2.5 Leitura e Escrita de Narrativas: Nosso Estudo 
 

Por muito tempo nas escolas, a leitura e a escrita ficou a cargo apenas da 

disciplina de Língua Portuguesa, automaticamente se o aluno apresenta dificuldade 

em compreender um enunciado ou os comandos de determinada atividade proposta 

em matemática já se encadeia um jogo de empurra, em que o aluno é o mais 

prejudicado, concluindo-se que é preciso de mais aulas de Português com limites 

definidos entre as duas disciplinas e a matemática fica reduzida a simples números. 

O caderno de Orientações Curriculares proposto pelo estado de São Paulo nos trás 

algumas considerações a esse respeito e destaca que: 

.  

[...] os demais professores não se sentiam diretamente implicados 
com elas, mesmo quando atribuíam o mau desempenho de seus 
alunos a problemas de leitura e escrita. Hoje, há um consenso 
razoável no sentido de que o desenvolvimento da competência 
leitora e escritora dependem de ações coordenadas nas várias 
atividades curriculares que a escola organiza para a formação dos 
alunos do Ensino Fundamental. Entendida como dimensão 
capacitadora das aprendizagens nas diferentes áreas do currículo 
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escolar, a linguagem escrita, materializada nas práticas que 
envolvem a leitura e a produção de textos, deve ser ensinada em 
contextos reais de aprendizagem, em situações em que faça sentido 
aos estudantes mobilizar o que sabem para aprender com os textos 
(SÃO PAULO, 2007, p.26). 

 

Dentro desta perspectiva do ensino através de ações coordenadas e 

mobilizadoras do saber, vemos na leitura e escrita de Narrativas um recurso que 

pode ser fundamental na articulação dos conteúdos curriculares previstos para cada 

disciplina trabalhada em sala de aula, e ainda possibilita o desenvolvimento da 

competência leitora e escritora contribuindo significativamente para o letramento. 

 Em sua especificidade a Narrativa segundo o dicionário online significa 

relato, exposição de um fato, de um acontecimento; narração, mas, como esses 

predicados vão auxiliar no ensino da matemática? Uma resposta que mais se 

aproxima da proposta de investigação desta pesquisa é “como um modo de refletir, 

reatar a experiência, produzindo sentido ao que somos, fazemos, sentimos e 

dizemos” (FREITAS; FIORENTINI, 2007, p.63 apud CARVALHO, 2013, p.17). Nesta 

compreensão da Narrativa como produção de conhecimento, destaca-se que narrar 

 

é contar uma história, e as narrativas [...] oferecem em si a 
possibilidade de análise, aqui, como um processo de atribuição de 
significado que um ouvinte/leitor/apreciador do texto do outro 
apropriar-se, de algum modo, desse texto, numa trama interpretativa, 
e tecer, a partir dele, significados que podem ser incorporados numa 
trama narrativa própria, num processo continuo de ouvir/ler/ver; 
atribuir significado; incorporar; gerar textos que são 
ouvidos/lidos/vistos pelo outro que a eles atribui significados, 
incorpora-os, gerando textos que são ouvidos/lidos/vistos (GARNICA, 
2009, p.81 apud CARVALHO, 2013, p.17). 

 

Nesse sentido, quando narramos os acontecimentos vividos temos a 

oportunidade de reviver as ações e refazendo o caminho percorrido dando-lhe novos 

significados “Assim, a narrativa não é a verdade literal dos fatos, mas, antes, é a 

representação que deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser transformadora da 

própria realidade” (CUNHA, 1997). A partir desta compreensão observamos que o 

texto narrativo não se limita apenas a discrição de fatos,  

 

O discurso no qual o texto narrativo está inserido, tem sobre nós o 
efeito de despertar a produção do texto, através de três recursos 
fundamentais. O primeiro é a sujeitificação, que é a discrição da 
realidade através da consciência protagonista, o segundo é a 
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perspectiva múltipla, que possibilita a observação e a construção da 
realidade por meio de ângulos diversos. O terceiro é o 
desencadeamento de pressuposições, por meio do qual se abre um 
conjunto de interpretações possíveis, de significados tácitos (CRUZ, 
2006, p.67). 

 

Portanto, ao escrever narrativas, ouvi-las ou lê-las, extraímos sentidos, 

construindo significados que contribuirão para a compreensão de um fato, assunto 

ou um caminho percorrido na solução de um problema ou novas possibilidades. 

 

Ler uma narrativa [...] é um fenômeno de outra espécie. Muito mais 
sutil e delicioso. Vai além de juntar letras, formar sílabas, compor 
palavras, decifrar seu significado de acordo com o dicionário. É um 
transporte para outro universo, onde o leitor se transforma em parte 
da vida de um outro, e passa a ser alguém que ele não é no 
cotidiano (MACHADO, 2002, p.77). 

 

Tanto a leitura quanto a escrita de narrativas proporciona a quem o faz, 

desenvolver intimidade com a leitura e a escrita, da mesma forma “a narrativa 

constitui uma forma de validação desses saberes, pois ela passa a ser (com) 

partilhada, refletida [...] permitindo a reconstrução de diferentes sentidos 

(NACARATO, 2011, p.129). Nesta compreensão, entendemos a leitura e escrita de 

narrativas como fomentadoras de processos reflexivos, possibilitando o 

autoconhecimento em relação a sua aprendizagem suscitando a reorganização das 

experiências, o que é fundamental no processo de ensino-aprendizagem de 

conteúdos matemáticos. 
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SEÇÃO III 

APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE DADOS 

 

Para iniciar esta seção de análise dos dados coletados faz-se necessário 

traçar o perfil da turma analisada e da mesma forma observar o roteiro das aulas 

desenvolvidas pelo PIBID-GT4, objetivando obter melhor clareza e compreensão 

durante as leituras das narrativas escritas pelos alunos.  

Procuramos assim conhecer o que está oculto nas palavras sobre as quais 

nos debruçamos “[...] uma busca de outras realidades através das mensagens” 

(BARDIN, 1977, p.44). Durante a análise dos dados colhidos, observamos a 

recorrência de algumas falas que destacamos em categorias “[...] que permitem a 

classificação dos elementos de significação constitutivas, da mensagem” (BARDIN, 

1977, p.37). 

Da mesma forma com a finalidade de á luz de Bardin, deduzir e intuir dados 

que procuramos ou esperamos encontrar, os textos narrativos foram analisados a 

partir de frases ou mesmo parágrafos para definir as relações do conteúdo, em 

função de suas repetições, os temas que se repetiram com certa frequência foram 

recortados do texto “em unidades comparáveis de categorização para análise 

temática [...]” (BARDIN, 1995, p.100 apud CORDEIRO, 2006, p.68).  

Durante esta análise não nos dedicamos á simples descrição dos dados 

colhidos, focamos nosso interesse no que podemos aprender e ensinar através 

deste trabalho. 

 

3.1 PERFIL DA TURMA 
 

A sala de 5º Ano A, pertence a uma escola pública de Ensino Fundamental 

na Zona Leste de Porto velho, uma turma com 26 alunos na faixa etária de 10 a 11 

anos, moradores da região.  

São alunos de classe média baixa, algumas crianças moram com os avós ou 

tios e, duas em lares adotivos. É uma turma bem heterogenia, tanto em níveis de 

conhecimento quanto em seus gostos e formas de agir, como podemos ver nas 

amostras a seguir: 
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Figura 1 

Dinâmica: Quem sou eu? 
 

 
Fonte: Arquivo do GT4, 2015. 

 

Esta dinâmica consistiu em cada aluno desenhar seu auto-retrato e escrever 

algumas informações pessoais, e os colegas identificaram de quem se tratava. 

Observamos que faz parte da mesma turma aluno que seu filme preferido é O 

Exorcista sua cor é preta, o que mais gosta de fazer é dormir e acontecimento feliz 

nenhum; outros que seu filme predileto não foi possível identificar devido á grafia, 

sua cor é o rosa, o que mais gosta de fazer é se maquiar e acontecimento feliz 

quando viajou para Disney; e também alunos que seu filme predileto é Carrossel sua 

cor é verde, o que mais gosta de fazer é jogar minecraft, e o acontecimento feliz foi 

quando seu pai saiu do hospital, portanto são crianças que possuem leituras de 

mundo e vivências bem diferentes uma das outras. 

Todos dividindo o mesmo espaço e nem sempre convivendo em harmonia. “A 

afetividade é o suporte da inteligência, da vontade, da atividade [...] Nenhuma 

aprendizagem se realiza sem que ela tome parte” (HILLAL, 1985, p.18).A autora 

chama a atenção para as relações de afeto que são construídas ou não na escola, 

essas relações estão diretamente ligadas á construção do saber. No entanto 

observamos que os alunos se relacionam com alguns colegas que tem afinidades e 

excluem os outros, várias turmas dentro de uma mesma. Chamou-nos a atenção a 

dificuldade em respeitar o colega e seu trabalho. Por isso destacamos a 
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necessidade de chamar-lhes a atenção para o respeito e o amor ao próximo, e 

também da importância das relações de afeto no ambiente escolar. 

 

3.2 ESCOLHA DAS LEITURAS E ROTEIRO DOS ENCONTROS 
 

Nesta investigação tivemos uma preocupação constante, a de proporcionar 

aos alunos boas leituras, que os incentivassem a gostar de ler, leituras que lhes 

trouxessem prazer, por isso, tivemos muito cuidado em selecionar livros e textos que 

realmente os convidassem á aventura leitora. “A leitura por sua vez é entendida 

como um processo de interlocução entre leitor/texto/autor. O aluno não é passivo, 

mas o agente que busca significações” (GERALDI, 2001, p.107). A leitura precisa 

provocar e envolver o leitor levá-lo para dentro da história, nessa perspectiva: 

 

Os textos de literatura infantil podem ser uma alternativa 
metodológica para que os alunos compreendam a linguagem 
matemática neles contida, de maneira significativa, possibilitando o 
desenvolvimento das habilidades de leitura de textos literários 
diversos e de textos com linguagem matemática específica (SILVA; 
REGO, 2006, p.208-209 apud NACARATO, 2011, p.102) 

 

De acordo com a autora a leitura de textos literários proporciona aos alunos 

encontrar uma relação entre a leitura e os conteúdos matemáticos. Para tanto, no 

primeiro semestre trabalhamos com a obra de Monteiro Lobato: Aritmética da Emilia, 

“[...] uma literatura de caráter nacional, original, que pretendia registrar a realidade, 

[...] num misto de fantasia e realismo, e que fosse capaz também de instruir [...]”       

(GERALDI, 2001, p.84). Narrativas divertidas e cheias de aventuras dos números e 

símbolos matemáticos, com explicações das quatro operações de maneira clara e 

inédita diretamente do maravilhoso país da Aritmética para a sala de aula. Sem 

duvida uma leitura que agradou tanto os alunos quanto nós, que a cada texto lido 

também viajávamos novamente ao país da Aritmética, tão bem descrito pelo autor.  

Durante a leitura prévia de sua obra descobrimos O homem que Calculava do 

escritor MalbaTaham, citado pelo próprio Monteiro Lobato nos capítulos finais da 

Aritmética da Emília, após algumas pesquisas, o elegemos como o outro autor que 

apresentaríamos aos alunos. O Matemático Júlio Cesar de Souza Melo, que usava o 

pseudônimo de Malba Tahan, investigou a importância dos livros paradidáticos para 

o ensino da matemática, e em seu trabalho destacou que esse tipo de leitura mostra 
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que “a matemática pode ser ensinada por meio de nossa capacidade imaginativa e 

criativa de contar histórias” (DALCIN, 2002, p.15 apud NACARATO, 2011, p.103). 

Sendo assim no segundo semestre trabalhamos com alguns textos que fazem parte 

de duas obras de Malba Tahan: O Homem que Calculava e Matemática Divertida e 

Curiosa. 

A partir do exposto e somado ás observações empíricas elaboramos o projeto 

de maneira interdisciplinar, com o intuito de oportunizar a “integração de 

aprendizagens e conhecimento” sendo que “ser interdisciplinar, para o saber, é uma 

exigência intrínseca, não uma circunstância aleatória” (FAZENDA, 1998, p.40). O 

projeto foi desenvolvido na escola em duas Etapas: 1º Semestre e 2º Semestre. O 

objetivo principal na execução do projeto foi trabalhar a leitura e a escrita de 

narrativas no ensino de conteúdos matemáticos e proporcionar a vivência de 

pesquisas em multimídias no trabalho em grupo, sendo que no primeiro semestre os 

objetivos específicos foram:  

-Conhecer um pouco sobre a história da Matemática, e seus algoritmos; 

-Ampliar o conhecimento dos números e exercitar as quatro operações; 

-Reconhecer a matemática no dia-a-dia, sua importância e seu uso em 

sociedade; 

-Compreender o gênero textual da narrativa; produzir narrativas;  

-Criar um blog da turma;  

-Divulgar as informações das narrativas.  

No segundo semestre houve a necessidade de algumas adaptações no 

projeto original, quando os objetivos específicos foram reajustados:  

-Reconhecer a Matemática no dia-a-dia, sua importância e seu uso na 

sociedade;  

-Ampliar o conceito de número e exercitar as quatro operações;  

-Compreender o gênero textual da Narrativa; Produzir Narrativas;  

-Atualizar o blog da turma; Divulgar as informações das narrativas. 

Em seguida elaboramos o Roteiro dos Encontros com alguns ajustes que se 

fizeram necessários de um semestre para o outro, o mesmo serviu como um guia 

em nosso trabalho, auxiliando e orientando-nos a não perder de vista o objetivo 

principal do projeto elaborado pelo GT4, do qual faço parte; o que, por conseguinte, 

possibilitou a realização da investigação que orientou a elaboração deste Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC). 
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Figura 2 

Roteiro dos Encontros Semanais - 2015 
 

1º SEMESTRE 

Antes da Leitura: Dinâmicas: (Diagnóstica; Conhecendo melhor o grupo; Convivendo com 
as diferenças; Reconhecendo qualidades; Auxilio mútuo). 
Leitura: Leitura compartilhada de Textos do livro Aritmética da Emilia de Monteiro Lobato: 
- A Ideia do Visconde 
- A Terceira Reinação 
- Acrobacias dos Artistas Arábicos 
- Quindim e Emília 
- Números Complexos 
Depois da Leitura: Conversas e discussões sobre o texto e seus elementos (origem dos 
números e dos sinais matemáticos, origem e curiosidades sobre o zero e sua importância 
em nosso sistema numérico); Jogos Matemáticos; Resoluções lógicas em grupo; Criação 
do Blog da turma; Escrita de Narrativas. 
Recursos Didáticos: Livro do Autor Monteiro Lobato “A Aritmética da Emilia”; Textos da 
Internet; Data show (fornecido pela professora da turma); Notebooks e Modem (das 
bolsistas PIBID - GT4). 
Material: Papel almaço, pincel atômico, cartolina, lápis e borracha, régua, lápis de cor, 
cola, canetas hidrocor, papel madeira. 

2º SEMESTRE 
Antes da Leitura: Dinâmicas (Interação, Interpretação de Enunciados, Reconhecendo as 
Virtudes, Quem sou eu). 
Leitura: Leitura compartilhada de textos e lendas de (Malba Tahan). 
-O Homem que Calculava- Introdução 
- Lendas do Deserto: O espelho Mágico 
- Uma Lenda sobre a beleza 
- A Partilha dos Camelos 
- A Divisão dos Pães 
- As Noventa Maças 
Depois da Leitura: Conversas sobre o texto; atividades de Matemática (Malba Tahan); 
Resoluções lógicas em grupo; Jogos Matemáticos; Manutenção do Blog; Exibição de 
vídeos; Escrita de Narrativas. 
Recursos Didáticos: Livros do autor Júlio Cesar de Souza Melo (Malba Tahan): O Homem 
que Calculava; Matemática Divertida e Curiosa; Lendas do Deserto; Minha Vida Querida; 
Textos da Internet; Vídeos: Donald no país da matemática, Vida Maria, A divisão dos 
camelos (Malba Tahan) e data show (fornecido pela professora da turma); Notebook e 
Modem (das bolsistas PIBID GT4). 
Material: Papel almaço, pincel atômico, cartolina, lápis e borracha, régua, lápis de cor, 
cola, papel madeira. 
Fonte: Arquivo do GT4, 2015. 

 

Portanto, os dados foram coletados e analisados nesse contexto e durante o 

desenvolvimento do projeto do GT4. 

 
3.3 SELEÇÃO, ORGANIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

No decorrer do desenvolvimento do trabalho do GT4 os alunos fizeram 

diversas atividades, no entanto para analise, selecionamos apenas as atividades 
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que dizem respeito a nossa investigação, priorizamos então as escritas narrativas 

dos alunos, “a escrita de prosa e outras formas de registrar processos de 

pensamento estão sendo cada vez mais utilizadas como veículo importante na 

compreensão do processo de ensino e aprendizagem (POWELL; BAIRRAL, 2006, 

p.12)”, assim os relatos individuais dos alunos, suas impressões e opiniões sobre as 

aulas foram selecionados e lidos cuidadosamente. Também selecionamos algumas 

atividades que nos auxiliaram a traçar o perfil da turma. Com o intuito de preservar 

as identidades, identificamos os alunos através da vogal A (aluno) seguido do 

número correspondente, um total de 26 alunos organizados em ordem alfabética. 

Inicialmente seriam selecionados 10 alunos para amostragem de análise dos 

dados, mas durante a leitura das narrativas observamos algumas recorrências 

comuns em alguns textos, temas e conceitos importantes para entendermos o 

processo de ensino e aprendizagem envolvido nos encontros do GT4 

semanalmente, a percepção dos alunos revelada através de suas narrativas. 

Procurando obter maior compreensão deste fenômeno decidimos analisar todas as 

narrativas escritas pelos alunos, o total de 70 narrativas somando o primeiro e o 

segundo semestre de 2015. Assim, as recorrências foram classificadas e agrupadas 

em categorias, pois, “classificar elementos em categorias, impõe a investigação do 

que cada um deles tem em comum com outros” (BARDIN, 1977, p.118). Como foi 

dito anteriormente durante esta análise não nos dedicamos á simples descrição dos 

dados colhidos, focamos nosso interesse no que podemos aprender e ensinar 

através deste trabalho. 
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SEÇÂO IV 
 

A LEITURA E A ESCRITA DE NARRATIVAS ELABORADAS PELOS ALUNOS 
VERSUS PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM MATEMÁTICA 

 

Há escolas que são gaiolas. Há escolas que são asas. 
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do vôo. 

Pássaros engaiolados são pássaros sob controle.  
Engaiolados, o seu dono pode levá-las para onde quiser.  

Pássaros engaiolados sempre têm um dono.  
Deixaram de ser pássaros.  

Porque a essência dos pássaros é o vôo. 
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados.  

O que elas amam são os pássaros em vôo.  
Existem para dar aos pássaros coragem para voar.  

Ensinar o vôo, isso elas não podem fazer, porque o vôo já nasce dentro dos pássaros. 
O vôo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. 

 
Rubem Alves 

 

4.1 PRIMEIRO IMPACTO 

 

Como primeira categoria, vamos destacar as falas dos alunos com relação ao 

que eles pensavam inicialmente sobre a matemática e a visão que passaram a ter 

após nossos encontros, “nossas vivências, predisposições e emoções, presentes e 

anteriores, interferem em nosso aprendizado” (POWELL; BAIRRAL, 2006, p.15). Os 

sentimentos e ideias sobre a matemática e seu ensino-aprendizagem foram sendo 

construídos antes mesmo de iniciarem a vida escolar, através de comentários de 

familiares e colegas, os trechos que destacamos revelam alguns desses 

sentimentos. Nas transcrições das escritas dos alunos fizemos apenas algumas 

correções ortográficas, procuramos preservar a identidade da escrita de cada um: 

 

A aula foi muito legal e muito interessante, eu achava que ia ser chata, eu achei 
muito interessante. E me chamou mais a minha atenção foi á palavra Aritmética. 
Meus colegas também acharam muito legal a aula (A16, 2015). 

Nos começo foi chato mais elas conseguiram nos doma [...] (A2, 2015). 

Eu gostei muito da aula, da história, eu gostei praticamente dizendo que eu gostei 
de tudo que aconteceu hoje [...] (A14, 2015) 

Muito legal a gente gostamos muito obrigado a gente aprendemos, muito legal suas 
atividades gostamos muito obrigado (A13, 2015). 

 

Nos trechos destacados podemos observar que os alunos possuíam uma 

ideia negativa  já construída sobre a matemática e sua forma de ensino nas escolas, 
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em alguns trechos podemos perceber que os alunos ficaram surpresos das aulas 

terem sido tão legais e mais ainda de terem aprendido os conteúdos propostos, 

alguns destacam alguma atividade, outros, algo novo que aprenderam como 

justificativa por terem gostado tanto das aulas, vejamos outros trechos: 

 

A trilha da multiplicação foi muito legal porque a gente aprendeu que a multiplicação 
não é chata e sim muito divertida [...] foi super, hiper, mega, muitissimamente 

divertida (A14, 2015). 

Gostei muito da aula de matemática foi legal, aprendi coisas legais no quadro sobre 

o número zero (A7, 2015). 

A aula de hoje foi muito legal se as meninas não tivessem vindo nunca saberíamos 
a importância do zero (A11, 2015). 

Eu espero que na próxima aula tenha mais coisas interessantes, as pedagogas são 
muito legais, a aula de ontem foi um fracasso, por isso ficamos conversando muito 

(A17, 2015).  

 

Nestes trechos podemos perceber que eles estão encantados com o que 

estão aprendendo com nossos encontros e ao mesmo tempo fazendo comparações 

com as aulas tradicionais baseadas no livro didático a que estão acostumados, esse 

fato pudemos observar durante nossos encontros, porém, 

 

[...] mesmo sendo o livro didático uma ferramenta muito importante 
para o  trabalho  docente,  não  deve  se  configurar  como  o  único 
recurso para a condução das aulas, inclusive porque nessa 
perspectiva, o professor poderia incorrer no erro de realizar um mero 
processo de transmissão da forma de pensar  o  conteúdo  pelo  
autor  do  livro;  portanto  as  atividades  precisam  ser planejadas 
privilegiando também outras abordagens, outros materiais 
(CORDEIRO, 2014, p. 112). 

 

Partindo desta perspectiva, das observações empíricas e da analise das 

escritas dos alunos percebemos que o material didático disponível nas aulas não é 

interessante ou desafiador “nunca saberíamos a importância do zero (A11, 2015)” 

ele explica porque gostou da aula, aprendeu algo que acredita importante, revela em 

sua fala que não aprenderia nas aulas tradicionais que teria pela frente. Na fala do 

aluno A17 observamos que ele percebe que a turma conversa muito, e não têm 

interesse nas aulas habitualmente, por causa da forma que são abordados os 

conteúdos matemáticos “a aula de ontem foi um fracasso”(A17, 2015).Em sua 

escrita caracterizou o material e o conteúdo trabalhado como coisas interessantes, o 

que deu a aula o status de legal. O A14 diz que a trilha da multiplicação (jogo) foi 
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muito legal porque aprendeu que “a multiplicação não é chata e sim muito divertida”. 

Vejamos o comentário a seguir: 

 

Figura 3 
Recorte da narrativa A22 

 

 

Fonte: Arquivo do GT4 2015. 

 

O A22 faz uma reflexão resumindo o quanto gostou da aula, destacando que 

além de divertida a atividade ajudou a melhorar a multiplicação, ou seja, os alunos 

observaram que os nossos encontros promoveram á eles aprendizagens 

significativas. 

Durante a leitura e analises das narrativas desses alunos não pude deixar de 

relacioná-las a leitura de uma obra de Rubem Alves, uma parábola queequipara o 

oficio de professor ao de um cozinheiro. 

 

Essa é uma parábola que dedico aos que ensinam, porque ensinar é 
igualzinho a cozinhar. O professor é um Chefque prepara e serve 
refeições de palavras a seus alunos. Se os alunos refugam diante da 
comida e se, uma vez engolida, a comida provoca vômitos e diarréia, 
isso não quer dizer que os processos digestivos dos alunos estejam 
doentes. Quer dizer que o cozinheiro-professor desconhece os 
segredos do sabor. A educação é uma arte. O educador é um artista. 
Aconselho os professores a aprender seu ofício com as cozinheiras.  
(ALVES, 2000, p.38-39). 

 

Analisando á luz da perspectiva do autor, as escritas dos alunos demonstram 

que apesar de estarem empanzinados com as aulas tradicionais, eles conseguiram 

não só experimentar algo novo como também fazer diferenciação e perceber que 

são capazes de aprender, podemos dizer que gostaram da nossa comida e foram 

nutridos por ela, e o mais importante é que eles sabem disso. 

 



40 

 

4.2 MATEMÁTICA PARA OS INTELIGENTES 

 

 

[...] Bem, uma coisa eu acho, que se esse matemático que existe dormindo em mim 
tivesse despertado, de uma coisa eu estou certo, ele seria um bom professor de 

matemática.  

Mas não houve isso, não ocorreu, e eu pago hoje muito caro, porque na minha 
geração de brasileiras e brasileiros lá no Nordeste, quando a gente falava em 

matemática, era um negócio para deuses ou gênios.  

Se fazia uma concessão para o sujeito genial que podia fazer matemática sem ser 
deus.  

E com isso, quantas inteligências críticas, quantas curiosidades, quantos 

indagadores, quanta capacidade abstrativa para poder ser concreta, perdemos. 
 

Paulo Freire 

 

Durante as pesquisas para a construção do referencial teórico, destacaram-se 

algumas falas de pesquisadores do ensino da matemática, relatando algumas ideias 

pré-concebidas a respeito da matemática e seu ensino-aprendizagem, “[...] 

estudantes têm crenças e sentimentos negativos em relação á matemática e sobre si 

mesmos como aprendizes dessa disciplina” (POWELL; BAIRRAL, 2006, p.15), 

dentre essas ideias e sentimentos mais recorrentes está aquela velha história, ou 

você nasce com o dom da matemática ou não, quem é inteligente sabe matemática, 

mesmo tendo lido sobre o assunto fiquei surpresa ao encontrar nas escritas dos 

alunos traços dessas ideias conforme veremos a seguir: 

 

O homem que calculava o nome dele era Malba Tahan ele era muito inteligente ele 

achava a resposta muito rápido (A5, 2015). 

A divisão simples foi um pouco fácil, cada um se desse 8 pão iria receber 8 

moedas. A divisão perfeita foi o mais legal, o cara tem que ser muito inteligente 
para conseguir obter o resultado (A26, 2015). 

Mesmo perdendo ou ganhando, foi uma atividade muito boa e muito inteligente, 
porque a multiplicação é muito difícil (A18, 2015). 

A gente era muito rápido o [...] também era um pouco devagar mais ele também 
era inteligente, ele era que fazia as contas para a gente do meu grupo (A5, 2015). 

Minha equipe é inteligente [...] mim ajudou assim aprendo mais rápido (A24, 2015).  

O nome da nossa equipe era feras da multiplicação a nossa equipe era muito 
esperta nos fizemos a calculação numa folha (A12, 2015). 

 

Na escrita desses alunos notamos que eles fazem uma relação entre 

conseguir realizar as tarefas de matemáticas propostas com a inteligência, para eles 

só os alunos que aprendem a matemática são realmente inteligentes.  
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Nesse dia houve uma coisa muito legal sabe porque, porque eu aprendi a 
multiplica como tinha uma mulher que era muito inteligente ela era legal e ajudou a 
gente a terminar o trabalho de multiplicação (A5, 2015). 

Feras da multiplicação grupo de pessoas inteligentes, bom com a ajuda de uma 
professora pedagoga acertei muitas contas (A4, 2015). 

 

Neste trecho o A5 relata como foi legal essa aula “porque aprendi a multiplica” 

e continua se referindo á uma das integrantes do GT4 “uma mulher muito inteligente” 

por tê-los auxiliado na conclusão do trabalho, o A4 também destaca o auxilio das 

integrantes do GT4 e também classifica o seu grupo como “grupo de pessoas 

inteligentes”. Novamente as escritas dos alunos demonstram certa surpresa por 

estarem realizando as atividades e aprendendo os conteúdos. 

 

4.3 MATEMÁTICA DIFÍCIL, MAS ALCANÇÁVEL 
 

Quando a gente olha o relógio, por exemplo, a gente já estabelece a quantidade de 
minutos que a gente tem para, se acordou mais cedo, se acordou mais tarde, para 

saber exatamente a hora em que vai chegar à cozinha, que vai tomar o café da 
manhã, a hora que vai chegar o carro que vai nos levar ao seminário, para chegar às 

oito. Quer dizer, ao despertar os primeiros movimentos, lá dentro do quarto, são 

movimentos matematicizados. Para mim essa deveria ser uma das preocupações, a 
de mostrar a naturalidade do exercício matemático. 

 
Paulo Freire 

 
 

 

Fizeram parte da narrativa dos alunos descrições das aulas desenvolvidas, 

relatos sobre conteúdos aprendidos, ou sentimentos se gostaram da aula se foi legal 

ou divertida, e ainda algumas narrativas agradecidas por nossa presença nos 

encontros semanais.  

Os trechos destacados abaixo nos chamaram a atenção, pois mais uma vez 

nos traz uma mudança de percepção da matemática por parte dos alunos.  

 

[...] eu não gosto da divisão muito, porque é difícil, gosto das meninas e da minha 

professora e com as meninas aprendemos a gostar da matemática (A2, 2015). 

Não gostei tanto assim, mas até que foi legal aprendemos muita coisa com a 

matemática é difícil somar mais nos aprendemos (A7, 2015). 

 

Nos trechos, os alunos relatam que não gostam desta ou daquela operação 

matemática porque consideravam difícil, “eu não gosto da divisão porque é difícil” A2 
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ou “Não gostei tanto assim, [...] é difícil somar mas nós aprendemos” A7. Essas falas 

nos revelam que na realidade o que eles não gostam é de quando não conseguem 

aprender, “o conhecimento matemático formalizado precisa, necessariamente, ser 

transformado para se tornar passível de ser ensinado/aprendido;” (BRASIL, 1997, 

p.39 apud NACARATO,2009, 68), ou seja, é preciso que os conteúdos matemáticos 

precisam ser contextualizados em sala de aula, em situações-problemas concretas a 

serem resolvidas pelos alunos, desta forma os alunos percebem seu uso na 

sociedade, facilitando a aprendizagem. 

 

As pedagogas nos ensinaro a divisão, agora ta fácil [...] a aula passada nos ajudou 
a fazer a multiplicação nós fizemos a prova real e contamos nos dedos e no papel a 

multiplicação para alguns estão fácil e para outros estão muito difícil, tipo a minha 
mãe não sabe muito a divisão (A17, 2015). 

[...] é muito interessante a multiplicação e acho importante não sei os outros, mas 
eu preciso de muito estudo para aprender não sou boa na matemática. [...] não é 
fácil pra mim por ser difícil, mas com essas professora que mim ensina aprendo 

rapidinho a matemática já estou quase aprendendo a multiplicação (A24, 2015). 

Todos concordam que o jogo da multiplicação foi legal, mas tivemos algumas 
duvidas (A18, 2015). 

 

Os A17, A24 e A18 destacam suas dificuldades com a matemática e A17 

observa inclusiva a dificuldade da própria mãe com a divisão. Mas em suas escritas 

podemos inferir também, que a forma de abordagem dos conteúdos matemáticos 

desenvolvidos pelo GT4,promoveu aprendizagens significativas, em suas falas eles 

revelam que perceberam a diferença no processo de ensino-aprendizagem 

estabelecido durante os encontros, os alunos passaram a perceber que são capazes 

de aprender. Na escrita do A18 nos traz uma observação interessante “Todos 

concordam que o jogo da multiplicação foi legal, mas tivemos algumas dúvidas” essa 

fala reflete as discussões e conversas que sempre propomos após a leitura e 

contextualização dos elementos matemáticos presentes nos textos.  

  

[...] é muito legal saber as coisas e eu agora estou amando tudo de matemática, 
mas as vezes isso tira do sério, mais foi bom aprender [...] (A25, 2015). 

 

Essa fala reforça a ideia de que os alunos realmente não gostam é quando 

não aprendem, podemos dizer que quanto mais estimulamos o aluno como sujeito 

produtor de conhecimento, mais ele desenvolve a capacidade de aprender, 
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tornando- se como dizia construtor do seu próprio conhecimento, transformando sua 

curiosidade ingênua em curiosidade epistemológica (FREIRE, 1996). 

 

4.4 MATEMÁTICA NO MUNDO: ALÉM DA SALA DE AULA  
 

 
Temos que tirar a matemática do abstrato, o abstrato é que afasta o 

aluno da matemática, que leva o aluno a perder a motivação; ele não 
consegue entender, exatamente porque ele não vê uma 

aplicabilidade, aí cruza os braços e diz: “Para quê eu quero isso? 
Onde é que eu vou usar isso? Para que serve?” Se não tiver uma 

justificativa e uma boa justificativa, se não tiver um bom exemplo no 
livro que ele esta estudando, ele não vê utilidade para aquilo. 

 
Edna Cordeiro. 

 
 
 

Lenda da Criação do Mundo 

 

Existia um Deus que não sabia fazer a terra, se fazia quadrada ou triangular ou 

redonda. Como tinha poderes Deus inventou uma coisa muito boa, ele inventou a 

Matemática. E calculado e multiplicando fez a terra redonda e viu que era bom. Só 

que não havia ninguém então ele usou seu poder chamado Ciências para saber 

como fazer um ser humano e também os animais e plantas. Criou mais um poder 

chamado Geografia para fazer as regiões e também o oxigênio para o ser humano 

respirar. Fez também um poder chamado Português, pois não sabia que nome ia dar 

aos animais e aos outros países (A6, 2015). 

 

Não posso iniciar a exposição da análise deste tema sem falar de como se 

deu a escrita da narrativa acima: “A Lenda da Criação do Mundo”. 

Os planos de aula do GT4 foram elaborados de forma que ao fim de cada dia 

os alunos escrevessem uma narrativa, mas devido a uma série de variáveis que 

fizeram parte da rotina da escola (ensaios para alguns eventos comemorativos como 

dia das mães, semana da família, semana do meio ambiente e semana cultural), por 

diversas vezes encerramos as aulas antes do horário ou interrompemos os trabalhos 

para diversos ensaios e eventos. Então, nos reorganizamos e pelo menos a cada 

dois encontros após o intervalo ficou reservado para a escrita das Narrativas, para 

os alunos falarem sobre os nossos encontros. 
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Figura 4 

Ensaio e Exibição de Maquetes: Semana do trânsito 
 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Arquivo GT4, 2015 

 

Num desses eventos, a semana da cultura, a professora nos solicitou que 

reforçássemos seu trabalho com as lendas. Iniciamos a aula com a leitura de uma 

lenda escrita por Malba Tahan, e em vez da narrativa, pedimos aos alunos que 

criassem lendas e cartazes para expor no mural da escola.  

A maioria das lendas criadas por eles foi sobre escolas assombradas e 

personagens do folclore brasileiro, mas dois nos surpreenderam pela 

contextualização da matemática contida nos textos: 

 A lenda da Cidade da Multiplicação e A Lenda da Criação do Mundo, em 

destaque. Essa, em particular, chamou-nos atenção porque o aluno apresentou 

todas as disciplinas escolares trabalhando juntas para um mesmo fim, a criação do 

mundo, o que demonstra uma percepção da interdisciplinaridade trabalhada em 

nossos encontros, apesar de “nas questões da interdisciplinaridade, é possível 

planejar e imaginar, porém é impossível prever o que será produzido e em que 

quantidade ou intensidade” (FAZENDA, 1998, p.8). 

Portanto, podemos inferir que o aluno entendeu que os conhecimentos e 

aprendizagens estão ligados, e que unidos constroem coisas grandiosas como a 

criação do mundo. 
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Figura 5 

Fotos dos trabalhos com as lendas - expostos na escola 
 

  

  

 
Fonte: Arquivo do GT4, 2015. 

 

“Um olhar interdisciplinarmente atento recupera a magia das práticas, a 

essência de seus movimentos [...]” (FAZENDA, 1998,p.13). Percebemos que os 

alunos estão vendo a matemática como inerente e intrínseca na vida deles, a 

matemática sai do abstrato e se transforma em algo real na vida deles, os trechos 

destacados a seguir reforçam essa percepção: 

 

O que eu entendi sobre a matemática, pra mim a matemática serve para dividir o 
doce com a minha irmã e ela dividir comigo (A6, 2015). 

Existe muitas formas de divisão tem a simples a certa e a perfeita, e que as 
pessoas precisa dividir o pão com o próximo. [...] devemos sabe que a matemática 
leva para nossa vida (A4, 2015). 
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[...] é legal a matemática é muito importante para a nossa vida e serve para somar, 
multiplicar e outras coisas e nós precisa para tudo, para saber as horas e os 
números para saber o tamanho dos sapatos e para roupas e etc. E isso é muito 

legal saber as coisas [...] (A25, 2015). 

O jogo da multiplicação foi muito legal, pena que nós perdemos [...] foi muito legal lá 

em casa eu fiz o jogo todos os dias com minha irmã e meus irmãos eles gostaram 
(A19, 2015). 

[...] eu aprendi muita coisa na aula de hoje tipo eu aprendi a dividir quatro pães se 
eu tivesse no deserto com meu amigo e tivesse que dividir eu faria a divisão simples 
(A16, 2015).  

 

Quando A6 relata em sua escrita “pra mim a matemática serve para dividir o 

doce com a minha irmã e ela dividir comigo” ou quando A25 relata situações de 

ordem prática na vida deles no dia-a-dia “precisa para tudo, para saber as horas e os 

números para saber o tamanho dos sapatos e para roupas” e ainda conclui dizendo 

que é bom saber essas coisas, podemos perceber que as crianças passaram a 

refletir sobre as situações matemáticas que fazem parte de suas vidas e ao mesmo 

tempo desenvolveram uma espécie de relação de intimidade natural com a 

matemática, a percepção da aplicabilidade dos conhecimentos que até então lhes 

eram desconhecidos. 

 

4.5 ESTRATÉGIAS E RECURSOS USADOS PELOS ALUNOS PARA RESOLVER 
AS OPERAÇÕES MATEMÁTICAS: PERCEPÇÃO DAS APRENDIZAGENS E 
RECURSO UTILIZADO PELO PROFESSOR  

 

 

O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as 
emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar na busca da 

perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser.  
Um dos saberes fundamentais a minha prática educativo - crítica é o 
que me adverte da necessária promoção da curiosidade espontânea 

para a curiosidade epistemológica. 
 

Paulo Freire 

 

Na escrita dos alunos observamos a recorrência de relatos sobre como 

fizeram para resolver as operações matemáticas, quais estratégias foram utilizadas, 

os PCN destacam que o estabelecimento de relações é tão importante quanto  a  

exploração  dos  conteúdos matemáticos (BRASIL, 1997, p.25). Pensar e decidir 

qual é a melhor forma de calcular, contar nos dedos ou desenhar risquinhos no 
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papel faz com que mobilizem os conhecimentos que já possuem, e ao mesmo tempo 

desenvolvam outros. 

 

O nome da minha equipe os Preciosos, a gente terminou em terceiro lugar nas 
pontuações. Para calcular eu fiz as armações e calculei as contas com os dedos 

[...] eu também fiz as contas no papel (A9, 2015). 

A trilha da multiplicação foi divertida nos utilizamos os pinos, dados, as cartas[...] 

Para ajudar a minha equipe eu ajudei a calcular e somei e escrevi [...] (A12, 2015).  

Para calcular eu fiz as contas em um papel fico um pouco mais fácil. O meu colega 

também fez uma trilha da multiplicação, igualzinho, aí eu e ele brincamos muito 
(A26, 2015). 

Para calcular eu usei a mente para pensar e a folha que as professoras entregou, 
e as vezes eu somei com os dedos (A14, 2015) 

 

O A26 além de destacar o recurso utilizado para resolver a multiplicação 

revela que o colega reproduziu o trabalho desenvolvido em sala, para brincar em 

casa com ele, e levou na aula seguinte para nos mostrar. 

 

Figura 6 

Recortes das Narrativas A26 e foto da atividade reproduzida em casa. 
 

  

 
 

 
Fonte: Arquivo GT4 2015 

 

Nos relatos do A26 ele reconhece ter agregado novos conhecimentos, aos 

que ele já tinha sobre as “continhas”, essas escritas nos revelam mais uma vez a 
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relação de proximidade estabelecida com os conteúdos matemáticos também 

destacados em outra narrativa. 

 

Figura 7 
Narrativa A26 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo do GT4 2015. 

 

Podemos observar no segundo parágrafo o aluno percebe a relação desta 

aula com os outros conteúdos já trabalhados anteriormente “Eu achei a aula de hoje 

muito legal, porque era tipo uma brincadeira, mas tudo tinha uma conclusão de 

alguma coisa que nós estudamos” (A26, 2015). 

  

O significado da atividade matemática para o aluno  também  resulta  
das  conexões  que  ele estabelece  entre  ela  e  as  demais  
disciplinas,  entre  ela  e  seu  cotidiano  e  das  conexões  que  ele 
percebe entre os diferentes temas matemáticos (BRASIL, 1997, 
p.25). 
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Através desta perspectiva podemos inferir que o aluno A26 observou a 

complementaridade entre as matérias escolares, “a complementaridade 

indispensável e indissociável entre a interdisciplinaridade e a integração das 

aprendizagens e dos conhecimentos” (FAZENDA, 1998, p.53). Ainda nesta 

concepção “[...] um conjunto de dimensões próprias à dinâmica real da sala de aula, 

não somente uma teorização da prática interdisciplinar” (p.59). 

A maioria dos alunos descreveu como fez para resolver as operações 

matemáticas revelando os mais diversos recursos utilizados por eles, somar, contar 

nos dedos, fazer as contas de cabeça, armar as contas no papel rascunho e 

resolver, mas a A20, chegou à conclusão que o que ajudou mesmo foi a 

“multiplicação” 

 

Figura 8 

Recorte da Narrativa A20 
 

 

 
 

 
Fonte: Arquivo GT4 2015. 

 

Podemos inferir através deste relato que A20 observou que para resolver as 

atividades propostas de maneira satisfatória o recurso que mais os auxiliou foi a 

multiplicação. Ou seja, diante de algo real (a atividade proposta na sala de aula) ele 

percebeu qual estratégia seria mais viável para solucionar o problema apresentado. 

 

As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam  
uma  inteligência essencialmente prática, que permite reconhecer 
problemas, buscar e selecionar informações, tomar decisões  e,  
portanto,  desenvolver  uma  ampla  capacidade  para  lidar  com  a  
atividade  matemática (BRASIL, 1997, p. 25). 

 

Portanto, “quando essa capacidade é potencializada pela escola, a 

aprendizagem apresenta melhor resultado” (BRASIL, 1997, p.25). Assim nesta 

perspectiva, as atividades dinâmicas e desafiadoras possibilitaram aos alunos 
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desenvolver capacidades e habilidades de suma importância em suas vidas no 

âmbito escolar e fora dela, auxiliando no desenvolvimento da autonomia, através de 

situações em que eles tomam decisões e reflitam sobre elas, como vimos nas 

considerações finais do A20.   

 

4.6 A LEITURA DOS TEXTOS: CONTEÚDOS MATEMÁTICOS E AS ESCRITAS 
DOS ALUNOS 
 

Ler é um direito de cada cidadão, não é um dever. É alimento do espírito.  
Igualzinho a comida. Todo mundo precisa, todo mundo deve ter a sua disposição - 

de boa qualidade, variada, em quantidades que saciem a fome (MACHADO, 2005, p.15).  

 

O objetivo principal desta pesquisa foi investigar como pode ser trabalhada a 

leitura e a escrita no ensino de conteúdos matemáticos em uma sala do 5º ano do 

ensino fundamental. Para tanto nos propomos também a observar como se 

desenvolve a prática pedagógica envolvendo a leitura e a escrita no ensino da 

matemática e investigar até que ponto a leitura e a escrita auxiliam o processo de 

ensino-aprendizagem de conteúdos matemáticos. 

Neste processo a escolha dos textos, e suas leituras a cada encontro foi 

fundamental para os resultados dessa pesquisa. “Ao lermos uma narrativa, fugimos 

da ansiedade que nos assalta quando tentamos dizer algo de verdadeiro a respeito 

do mundo” (MACHADO, 1991, p.21), a autora destaca que a leitura exerce o mesmo 

efeito que um brinquedo para a criança, pois a faz sonhar e imaginar coisas que 

podem acontecer no mundo real. 

Também nos primeiros encontros tivemos o cuidado de a sala de aula de 

maneira diferenciada, então organizamos as mesas e carteiras em forma circular por 

dois motivos, primeiro porque queríamos criar uma atmosfera diferente do 

convencional e ao mesmo tempo harmoniosa, como forma de envolver a todos, 

como se estivessem de mãos dadas em um grande círculo, e o segundo motivo foi a 

questão da mobilidade para o GT4 dentro da sala de aula, pois o mesmo é 

composto por seis integrantes, em círculo poderíamos ver a todos e sermos vistas. 

 Desta forma, foi possível auxiliá-los tanto nos momentos das leituras quanto 

nas outras atividades desenvolvidas pelo GT4. Por diversas vezes quando 

chegamos para os encontros os próprios alunos já haviam organizados as mesas 
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em circulo. Essa atitude dos alunos evidenciou que eles esperavam pelos encontros 

semanais e pelas leituras que trazíamos a cada dia.  

 

Figura 9 
Momentos de leituras e discussão sobre o texto 

 

 

Fonte: Arquivo GT4, 2015. 

 

Durante a análise das narrativas dos alunos, observamos recorrência em 

suas escritas, de como a leitura dos textos foi positiva nos encontros, relatam 

trechos dos textos lidos ou fazem alguns comentários de opiniões sobre as histórias 

dos textos lidos, além de descreverem os conteúdos matemáticos apreendidos por 

eles através das leituras. 

Portanto as leituras das narrativas propiciaram aos alunos “[...] ampliar esse 

universo de conhecimentos e dar condições a elas de estabelecerem vínculos entre 

o que conhecem e os novos conteúdos que vão construir, possibilitando uma 

aprendizagem significativa” (PIRES, 2012, p.36). Eles encontraram nas leituras uma 

forma de relembrar os assuntos já trabalhados, e também de agregar novos 

conhecimentos e fatos que não conheciam sobre a matemática. Eles sempre 

estavam dispostos e atentos na hora da leitura. 
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Figura 10 

Recorte da narrativa A19 
 

 

 

 
Fonte: Arquivo GT4, 2015. 

 

 A narrativa A19 chamou-nos a atenção não só pela referência á leitura e aos 

conteúdos matemáticos, mas também pela sua observação sobre a forma de 

organização da sala que ficou marcada desde o primeiro encontro “elas fizeram um 

circulo e dentro do circulo as meninas explicarão muitas coisas” , apesar de sua 

escrita tímida, A19 situa sua narrativa no tempo e espaço, possibilitando imaginar 

esse momento descrito, 

 

[...] no momento da escrita há todo um processo de reflexão sobre a 
experiência a ser narrada. 
No ato da escrita da narrativa, precisa não apenas lembrar dos fatos 
passados, como também construir um cenário, uma trama na qual a 
história se passa, seus personagens e suas ações (NACARATO, 
2011, p. 129). 

 

De acordo com a autora narrar pressupõe o outro, sendo assim tanto quem 

escreve quanto quem as lê produzem reflexões, por meio dos textos lidos ou 

escritos. As narrativas dos alunos estão cheias de sentimentos e impressões, sobre 

nossa presença na sala, sobre os autores e os textos lidos, e também sobre os 

conteúdos matemáticos constantes nos textos e posteriormente trabalhados no 

quadro ou em grupos. Os alunos observam também se aprenderam ou não esses 

conteúdos. Vejamos outra narrativa destacada a seguir:  
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Figura 11 

Recorte da Narrativa A7 
 

 

 
 

 
Fonte: Arquivo GT4 2015 

 

No trecho destacado A7 relata no inicio de sua narrativa, o nosso primeiro dia 

na sala apenas como observadoras “No primeiro dia de aula de pedagogia” 

descreve como eles se comportaram ficando bem “quietinhos” enquanto anotamos o 

que eles faziam A7 não relata nenhum conteúdo matemático, mas nos revela 

tranquilidade e coerência em sua escrita, descreve suas primeiras impressões com a 

nossa presença na sala de aula, e destaca a leitura dos textos como a primeira 

“coisa legal” que passa a acontecer nas aulas, “[...] a oportunidade de um primeiro 

encontro. Na esperança de que possa ser sedutor, atraente, tentador” (MACHADO, 

2005, p.12). 

 A autora destaca a importância da leitura dos clássicos por crianças e jovens, 

para desenvolver o gosto pela leitura, às histórias lidas na infância ficam nas 

lembranças por toda a vida. “Monteiro Lobato, [...] dizia que obrigar alguém a ler um 

livro, mesmo que seja pelas melhores razões do mundo, só serve para vacinar o 

sujeito para sempre contra a leitura” (MACHADO, 2005, p.14). Ou seja, mesmo que 

o nosso objetivo ao propor a leitura dos textos seja promover aprendizagens de 

conteúdos matemáticos, é necessário que os alunos gostem da leitura, que anseiem 
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por esses momentos. Em suas narrativas observamos relatos de novos 

conhecimentos apreendidos e também do quanto gostaram dos textos: 

 

A aula de hoje foi legal, mas eu não gostei quando tinha que encher o balão e falar 
o nome, mas eu gostei na hora da leitura sobre o Monteiro Lobato. As histórias do 

Monteiro Lobato são muito legais, eu gosto de histórias que faz rir. Eu gosto de 
estudar sobre os números e sobre histórias (A18, 2015).  

A aula de hoje foi muito legal, nos aprendemos muito sobre os números, [...] elas 
deu um texto pra gente ler [...] depois fomos visitar o país da Matemática, dizia eles 
ainda é mais bonito que a terra da Gramática, e eu descobri uma linda terra (A12, 

2015). 

O nome do povo que descobriu os números foi o povo árabe [...] A gente aprendeu 
muita coisa sobre os números, esse texto sobre a ideia do Visconde que achou o 
país dos números a terra da Matemática (A9, 2015). 

 

Nos trechos acima podemos inferir que os alunos observaram os conteúdos 

matemáticos nos textos, e destacaram o quanto aprenderam e ficaram tocados pelas 

leituras, portanto, 

 

é importante proporcionar aos alunos situações que os levem a 
perceber que é possível encontrar, num simples texto de literatura 
infantil, situações matemática. Quando conseguem compreender 
essa relação, seu interesse pela leitura aumenta; além disso, 
sentem-se estimulados (NACARATO, 2011, p.103). 

 

Nesta perspectiva a escrita das narrativas, passa ampliar significados, “num 

processo que acaba por constituir um conhecimento contextualizado” (NACARATO, 

2011, p.103). Os alunos relatam, em suas escritas, as novas descobertas 

matemáticas e se encantam com os textos “depois fomos visitar o país da 

Matemática [...] e eu descobri uma linda terra” (A12). “As histórias do Monteiro 

Lobato são muito legais, eu gosto de histórias que faz rir” (A18). 

Também podemos perceber por meio de suas escritas o prazer que a leitura 

dos textos proporcionou a eles. “Ler pode ser uma fonte de alegria. [...] começam a 

dar prazer ao corpo e terminam por dar alegria à alma” (ALVES, 2000, p.49). 

As escritas dos alunos também nos revelam aspectos de suas vidas, e 

principalmente do dia-a-dia na escola, de suas percepções das aprendizagens 

desenvolvidas ou não, dizem também suas dificuldades e limitações, vejamos os 

trechos a seguir: 
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Figura 12 

Recorte da narrativa A7 
 

 

 
 

 
Fonte: Arquivo do GT4, 2015. 

 

Figura 13 
Narrativa do A9 

 

 

 
 

 

Fonte: Arquivo do GT4 2015. 

 

As narrativas destacadas nos trouxeram dados importantes, A7 nos trás sua 

dificuldade em entender as palavras “maestro e entusiasmada”, ela própria 

percebendo e refletindo sobre sua dificuldade pode levá-la a avançar em busca de 

solucioná-las, através do uso do dicionário e conversas sobre os textos por exemplo. 

 Entendemos assim a escrita de narrativas como “forma primária pela qual a 

experiência humana ganha significado. Ela possibilita organizar experiências” 

(NACARAT0, 2011, p.129).  
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Já o A9 relata suas dificuldades em entender os conteúdos matemáticos e 

descreve alguns fragmentos dos assuntos trabalhados que aprendeu “eu aprendi os 

nomes do zero que é difícil de contar e que não sai redondinho”, esta fala diz 

respeito à forma do zero e a história de seus nomes até chegar ao que temos hoje. 

No entanto o que mais nos chamou a atenção foi seu relato sobre o texto “Mas a 

aula foi legal por causa que a gente leu o texto, até o final do texto, pela terra da 

Matemática [...]”.  

Esta fala evidencia que durante as aulas convencionais nem sempre se tem 

lido textos completos, ou ainda não havia sido despertado esse interesse no A9 “a 

gente leu o texto até o final do texto”. Neste trabalho não investigamos os livros 

didáticos adotados pela escola, mas sabemos que é notória, a utilização de apenas 

recortes de histórias nos livros didáticos, apesar de “o livro didático representar as 

condições tradicionais da prática de sala de aula” (CORDEIRO, 2014, p.110), nem 

sempre seu conteúdo é contextualizado ou sua leitura estimulante. 

 

Figura 14 
Recorte da Narrativa A2 

 

 

 
 

 
Fonte: Arquivo do GT4, 2015. 
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Figura 15 

Trecho da Narrativa A17 
 

 

 
 

 
Fonte: Arquivo GT4 2015 

 

No trecho destacado acima, A17 relata todos os conteúdos matemáticos 

constantes no texto que ele apreendeu e faz algumas considerações “[...] uma coisa 

interessante é que devemos saber a tabuada da divisão. O que é dividir? Dividir é 

achar quantas vezes uns números contem o outro”. A17 continua sua descrição 

dando exemplos da divisão e depois conclui novamente “sempre devemos saber 

todas as tabuadas na cabeça e a aula foi muito boa de ontem [...]”. 

O A2 também relata alguns conteúdos matemáticos, mas destaca em sua fala 

observações sobre o texto “aprendemos sobre aritmética, lemos um texto de 3 

paginas” e ainda conclui dizendo “então vou contar um trecho da história...”. Por 
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meio destes trechos podemos inferir que além dos conteúdos matemáticos 

sistematizados por ela no texto, a leitura sobre a Aritmética da Emília chamou-lhe 

muito a atenção.  

Assim, através de sua narrativa o aluno vai consolidando conhecimentos, “a 

escrita força o interlocutor a refletir, diferentemente, sobre sua experiência 

matemática” (POWELL; BAIRRAL, 2006, p.26). Podemos dizer que os alunos 

estabeleceram uma comunicação direta com os conteúdos matemáticos constantes 

nos textos lidos. 

Vamos ver a seguir trechos de algumas narrativas que referenciam os textos 

de Malba Tahan: 

 

[...] eu aprendi mais porque as meninas explicarão tudinho, a gente leu o texto 
coletivo e a gente leu mais um texto do Malba Tahan e mais uma vez o homem que 

calculava e a cidade de Bagdá, e eles dividiram os pães e as moedas (A15, 2015).  

Eu gostei muito do texto de hoje sobre o Malba Tahan, o homem que Calculava e 

dizia muito que eles trocavam moedas por comida, eu não entendi muitas coisas, 
mas eu entendi varias coisas sobre o texto (A23, 2015) 

[...] foi muito legal a gente lemos o texto estudamos sobre a divisão simples [...] as 
mulher do PIBID escreveu no quadro sobre a divisão que estava no texto [...] (A12, 

2015). 

 

Analisando os trechos acima podemos destacar que os alunos observaram a 

sequência didática que utilizamos durante os encontros, tanto A15 quanto A12 

relatam em suas escritas essa percepção, primeiro a leitura dos textos e as 

discussões depois a sistematização no quadro “a mulher do PIBIB escreveu no 

quadro sobre a divisão que estava no texto” (A12).  

Vemos também nesses trechos o interesse dos alunos em descrever parte da 

história sobre do Homem que Calculava, demonstrando o prazer que a leitura lhes 

proporcionou, “foi muito legal a gente lemos o texto estudamos sobre a divisão”  

(A12).  

Nas escritas de A23, ele relata sua dificuldade em entender o texto, mas ao 

mesmo tempo, percebe que aprendeu muitas coisas. Esses momentos organizados 

conforme nosso roteiro de trabalho proporcionou situações didáticas que deram 

oportunidade á eles de por em prática suas próprias conceptualizações e compará-

las, além de elaborar diversos procedimentos e reconhecer lacunas e seus 

conhecimentos, auxiliando para perceber os próprios erros (LERNER, 1996). 
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Figura 16 

Recorte da Narrativa A14 
 

 

 
 

 
Fonte: Arquivo do GT4, 2015. 

 

Figura 17 

Recorte da Narrativa A1 
 

 

 
 

 
Fonte: Arquivo GT4, 2015. 
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Nas duas narrativas destacadas, A14 e A1, fazem relatos semelhantes sobre 

o texto e a partilha dos pães, mas há algumas particularidades que observamos 

durante a análise, enquanto A14 faz a introdução de seu texto dizendo que 

aprendeu um pouco mais sobre a divisão e segue de maneira organizada relatando 

sobre as aprendizagens e o texto.  

A1 começa falando sobre a dinâmica e na sequência do quanto gostou, então 

faz alusão ao texto, mas de forma romântica e teatral, “uma narrativa bem legal do 

nosso encontro com um rico Cheique”, sendo que através dessa escrita, notamos a 

tentativa de tornar sua narrativa empolgante, uma escrita mais próxima, dos textos 

de Malba Tahan que lemos em sala de aula, e não apenas a descrição das 

atividades desenvolvidas pelo GT4.  

“O leitor literário significa a sua experiência com os sentidos produzidos 

durante a leitura, fazendo emergir daí imagens, lugares, percepções, sentimentos e 

espaços” (SOUZA, 2012, p. 98).  

Ainda nessa mesma visão, percebemos nestas escritas os primeiros passos 

“para além de uma competência a fim de encontrar e interpretar os implícitos do 

texto, os jovens se tornam capazes de aprender a arquitetura, o modo de construção 

dos textos literários” (FARIA, 2012, p.21). 

A cada leitura que fizemos das narrativas escritas pelos alunos, trouxe- nos 

um aprendizado a respeito do processo de ensino-aprendizagem na escola e na 

vida. Para o fechamento de um dos semestres os alunos fizeram um trabalho de 

finalização contando a história das atividades que havíamos desenvolvido com eles, 

descrições, suas impressões e opiniões, mais uma vez nos surpreendemos do 

quanto à leitura e a escrita das narrativas influenciou na aprendizagem deles de 

modo geral. 

Levamos para a sala neste dia, várias fotos que tiramos durante os encontros 

semanais, divididos em grupo separaram e organizaram as fotos de acordo com as 

atividades e fizeram cartazes contando a história de como foi aquele momento.  

Neste primeiro trabalho, os alunos identificaram como Círculo de Leitura 

funcionava, quando eles contaram a história através das imagens, além de cada 

componente do grupo acrescentar alguns detalhes, como: “a professora lia e a gente 

prestava atenção” ou “eu aprendi muitas coisas importantes [...] a leitura dos textos é 

muito legal, eu aprendi muitas coisas sobre matemática”. 
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Figura 18 

Cartaz do Momento da Leitura 
 

 

 
 

 

Fonte: Arquivo do GT4, 2015. 

 

Inclusive neste cartaz acima, enquanto eles contam esse momento, vemos 

seus relatos sobre os conteúdos que aprenderam com os textos:  

“O texto foi legal aprendi varias coisas, eu aprendi sobre os números 

complexos, eu achei legal por causa dos países”. Podemos observar também as 

escritas como complementação da narrativa da imagem que conta a história, 

lembrando que “o texto escrito e a ilustração apresentam contribuições específicas 

para a leitura integral da história” (FARIA, 2012, p.41). 

O “As narrativas serviram para contar como a aula foi: foi muito legal quero 

fazer isso de novo e eram individuais, gostei muito [...] e meus colegas também”, “as 

narrativas eram individuais, contávamos como foi a atividade” .  
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Além de suas escritas os alunos colocaram também trechos dos textos para 

contar a história da atividade. 

 

Figura 19 
Cartaz da Escrita das Narrativas 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo do GT4, 2015. 

 

Neste cartaz observamos o que a autora Maria Alice Faria, em sua obra 

Como usar a Literatura Infantil na sala de aula, chama de revelação, quando o texto 

escrito define personagens, ambientes, objetos “assim cumpre, por sua vez, sua 

função de complementação, preenchendo lacunas e dissipando ambiguidades da 

imagem” (FARIA, 2012, p. 41). Desta forma os alunos através destes cartazes 

narraram as histórias das atividades desenvolvidas nos encontros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Findamos este trabalho que teve por objetivo principal investigar como pode 

ser trabalhada a leitura e a escrita no ensino de conteúdos matemáticos em uma 

sala do 5º ano do ensino fundamental, vivemos uma verdadeira avalanche de 

descobertas através da leitura e escrita de narrativas, que foi o recurso utilizado na 

busca por respostas a nossa indagação. Por meio das leituras das narrativas de 

Monteiro Lobato, da turma do sitio do Pica-Pau-amarelo, como dito antes, narrativas 

divertidas, cheias de aventuras dos números e símbolos matemáticos, com 

explicações das quatro operações de maneira clara e inédita diretamente do 

maravilhoso país da Aritmética para a sala de aula. Sem duvida uma leitura que 

agradou tanto os alunos quanto nós, que a cada texto lido também viajávamos 

novamente ao país da Aritmética, tão bem descrito pelo autor Monteiro Lobato. E 

através das narrativas de aventuras cheias de cálculos e lendas de Malba Tahan, os 

alunos viajaram a lugares distantes e resolveram situações problemas através das 

histórias e de seus personagens, e ao mesmo tempo fizeram comparações com 

situações reais vivenciadas em sala de aula, alguns tiraram lições de vida, de 

convivência com o outro. Da mesma forma através de suas escritas recordaram e 

elegeram estratégias na resolução das atividades desenvolvidas em sala de aula, 

apreendendo significados, consolidando conhecimentos, que sabemos primordiais 

para o futuro desses alunos, na escola, e em todos os âmbitos de suas vidas. 

Foi possível observar que a prática pedagógica envolvendo a leitura e a 

escrita no ensino da matemática, se mostrou efetiva em promover aprendizagens 

significativas de forma lúdica. A leitura e escrita de narrativas mostrou ser um 

recurso didático que podemos considerar eficaz, no ensino de conteúdos 

matemáticos. No decorrer deste trabalho descobrimos muito mais do que 

almejávamos encontrar, pois as narrativas dos alunos permitiu-nos a cada leitura, 

observar a evolução da turma, bem como as dificuldades que eles tinham tanto nos 

conteúdos matemáticos como na própria leitura e escrita, as quais procuramos sanar 

a cada encontro. Percebemos através das escritas que eles foram aos poucos se 

desinibindo e desenvolvendo certa intimidade, com os conteúdos matemáticos, e 

com o próprio gênero da escrita da narrativa. Assim as escritas dos alunos nos 

auxiliaram à avaliar o processo de ensino-aprendizagem. 



64 

 

Com relação à investigação de até que ponto a leitura e a escrita auxiliam o 

processo de ensino-aprendizagem de conteúdos matemáticos, as escritas dos 

alunos, nos revelaram muitos mais do que aprendizagens de conteúdos 

matemáticos consolidados em nossos encontros, elas nos contaram seus medos e 

receios quanto à matemática, e também através das escritas pudemos observar a 

mudança de uma visão impregnada de pré-conceitos históricos sobre o ensino-

aprendizagem da matemática nas escolas. Acredito que desconstruímos alguns 

destes pré-conceitos, pois foi possível perceber que os alunos gostam muito das 

aulas de matemática, a cada novo conteúdo compreendido e aprendido eles vibram 

e comentam com os colegas na escola, com os familiares em casa, na verdade o 

que eles não gostam é quando não aprendem, ou, quando se sentem menos 

inteligentes que algum colega ou até mesmo que o próprio professor.  

Como já enfatizamos ao longo desta investigação não nos dedicamos á 

simples descrições e apresentação de dados, focamos nosso interesse no que 

pudemos aprender e ensinar através deste trabalho. Aprendemos muito com a 

percepção dos alunos ao nosso respeito, o quanto o professor é observado podendo 

ser admirado ou não, o que nos remete as palavras de Paulo Freire em sua obra 

Pedagogia da Autonomia, o respeito que devemos ter com os alunos, ensinar com 

aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de descriminação, humildade e 

comprometimento, pois a educação é uma forma de intervenção no mundo, qualquer 

intervenção gera mudanças que serão positivas ou não, cabe ao professor promover 

a educação que gere mudança positivas. 

Como futuras educadoras, sabemos que devemos dominar diversas 

estratégias principalmente, com os alunos do Ensino Fundamental, promovendo 

situações didáticas, mas sem perder de vista o lúdico, incitá-los a estarem atentos a 

tudo, perguntam, discordarem e emitem suas opiniões, fazerem criticas construtivas 

se não estiverem de acordo com atitude dos colegas de sala e também de 

professores.  Podemos dizer que aprendemos muito sobre como ouvir os alunos. 

Ouvi-los e sermos ouvidos por eles, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. 

Assim avaliamos nossa práxis durante os encontros, no intuito de auxiliar os alunos 

a encontrarem respostas para suas indagações - reveladas em suas narrativas. 

 Findamos este trabalho, mas, não esgotamos todas as possibilidades de 

ensinar e aprender através da leitura e escrita de narrativas no ensino de conteúdos 

matemáticos. 
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